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 ערכת יישום מים ואנרגיה 
 

 רקע ומטרה 

נתפסת ככורח הכרחי    24/7מים ואנרגיה חיוניים לפעילות האנושית.  הם תשתיות לרוב הפעילויות הכלכליות, והספקתם  
תהליכים עתירי לחיים במשק הבית המודרני.  בין משקי המים והאנרגיה ישנן זיקות רבות. הספקת מים והשבת קולחין הם 

אנרגיה, ועל כן סקטור המים הוא מהצרכנים הגדולים של משק האנרגיה בישראל. בעוד שבחלקים ניכרים מהעולם, מים  
משמשים לייצור אנרגיה, אין זה המצב בישראל.  צריכת האנרגיה בעולם היא גורם מרכזי לשינויי אקלים, שלהם יש השלכות  

 ל והן על מדיניות האנרגיה.פוטנציאליות הן על משק המים בישרא
בשני התחומים הללו ישראל מצויה כיום בנקודת מפנה. על כן הנושאים להם יש להתייחס במבט של שלושים שנה קדימה 
שונים במהותם מהנושאים בהם התמקדו בשני תחומים אלו בעבר. יתר על כן, בעוד שבשני התחומים המדיניות ומערכות 

ערכות לאומיות, המאופיינות במונופולים טבעיים ובשליטת חברות ממשלתיות, במבט לעתיד  הייצור והאספקה היו עד כה מ
אנו עדים למגמות ביזור, לפחות חלקי, וכחלק ממהלך זה לתפקיד רחב יותר לרשויות המקומיות. תמורות אלו צופנות בתוכן 

 הזדמנויות לצד אתגרים חדשים. 
ברת עוצמות המשקעים כתוצאה משינויי אקלים, בצד החרפת הבצורות, בתחום המים הרחבת השטחים הבנויים יחד עם הג 

מביאים להחמרת סכנת ההצפות. התמודדות עם העליה בכמויות הנגר העילי צריכה להיעשות ברמה המקומית. בו זמנית,  
ת ברמה  כתוצאה מגידול האוכלוסיה כמויות השפכים צפויות לעלות. הטיפול בשפכים והשבתם מחייבים גם הם התגייסו 

יצור השפכים לבין השימוש בהם להשקיה  ובכלל זאת מציאת מקום למאגרים, שכן יש פערי זמן מובנים בין  המקומית, 
)שמרוכז בחודשים בהם אין משקעים(. כמו כן יש חשיבות לצמצום אבדני המים ולשימוש החוזר בהם בכדי לצמצם את 

 הקצב בו יש להרחיב את ההתפלה, שלה יש מחיר אנרגטי.
באנרגיה   השימוש  לצמצום  מאתגרים  יעדים  להצבת  וכן  מהירות,  טכנולוגיות  לתמורות  היום  עדים  אנו  האנרגיה  בתחום 
פוסילית, למעבר לאנרגיות מתחדשות, להכנסת אגירה ומערכות ייצור, ניהול וחלוקת אנרגיה חכמות. הרחבת היצע אנרגיית 

נרגיה מתחדשת בישראל( תחייב כיסוי שטחים נרחבים בפאנלים  השמש )שלה יש את הפוטנציאל הגבוהה ביותר לייצור א 
סולאריים, ותגביר עוד יותר את הלחץ על המשאב הקרקעי. לפיכך, יש לנסות למצוא ולפתח מענה בתוך או בקרבת השטחים  

כות  גרידים פותחת פתח להקמת שכונות מאופסות אנרגיה המייצרות וצור-המבונים. בו זמנית, האפשרות להקים מיקרו
בעצמן את רוב האנרגיה שלהן. המעבר הצפוי לשימוש נרחב בתחבורה חשמלית ובתשתיות מתאימות פותח גם הוא פתח  
לתמורות מהותיות בקשר בין הרכב למרקם הבנוי, תוך צמצום פליטות גזי חממה וצמצום חשיפת האוכלוסיה לזיהום אוויר.  

 יות המהוות את החלק הארי של צריכת האנרגיה בישראל.  אתגרים אלו באים לידי ביטוי במיוחד בסביבות עירונ
החדשות   ולאפשרויות  לאתגרים  התכנוני  המענה  את  ולקדם  לזהות  היא  והאנרגיה  המים  בתחומי  היישום  ערכת  מטרת 

 בתחומי המים והאנרגיה ברמה המקומית.  
 

 האתגרים וההזדמנויות העיקריים בתחומי המים והאנרגיה ברמה המקומית 
 מיתון הצפות. צמצום לא רק של כמויות הנגר אלא גם של שיא הזרימה.  

 סחרור מים מרמת משק הבית, דרך רמת הרשות המקומית ועד הרמה האזורית.
 בתחום האנרגיה ניתן לזהות את האתגרים המרכזיים הבאים:

 ביקוש גובר לחשמל לצד אי התאמת התשתיות הקיימות לצרכים ולביקושים המשתנים.  •

דאות טכנולוגית וכלכלית המלווה את תמורות טכנולוגיות משמעותיות במקטעי הייצור, הניהול, החלוקה והאגירה אי ו •

 של אנרגיות שונות, לרבות אנרגיות מתחדשות )בעיקר סולארי(.

 אפיון והטמעה של ניהול חכם של מערכת האנרגיה ברמת משק הבית, הרחוב, השכונה והרשות המקומית.  •
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 מכויות ברמה המקומית והאיזורית. היעדר כלים וס •

 

 ההתמודדות עם אתגרי המים והאנרגיה ברמה המקומית: שלבי עבודה 
מהרכיבים  אחד  בכל  רכיבים.   משלושה  בנוי  המקומית  ברמה  והאנרגיה  המים  אתגרי  עם  להתמודדות  העבודה  תהליך 

ראוי לציין שניתן להתמקד באחד משני    מפורטים הצעדים שרצוי לנקוט הן בתחום המים והן בתחום האנרגיה. בו זמנית,
 התחומים הללו, ואין זיקה הכרחית בתכנון בין השניים. 

 
 הבנת הבעיה וזיהוי נקודות התערבות .1

רכיב זה מורכב משני מאמצים. האחד כולל את האפיון המקומי המתאים של האתגרים השונים למשקי המים והאנרגיה 
וזיהוי נקודות ממשק בין המשקים. המאמץ השני כולל את זיהוי נקודות ההתערבות האפשריות ברמה המקומית. בכדי לזהות  

 או השטח המתוכנן.   את האפשרויות יש לערוך מיפוי וניתוח של כלל שטח הרשות 
בתחום המים יש למפות את האפשרויות לקליטת מי נגר. האזורים המתאימים לכך הם שטחים פתוחים שניתן להפנות  
אליהם נגר משטחים בנויים. אזורים אלו יכולים להיות ברמות מרחביות שונות. בראש ובראשונה יש לזהות אזורים היכולים 

להתנקז משכונות ומערכות תשתית תחבורתית. יחד עם זאת אפשר לעבוד גם ברזולוציות    לקלוט כמויות נגר גדולות היכולות 
פרטניות יותר ולזהות אפשרויות לקליטת נגר ברמת הרחוב או מקבץ מבנים.  לכך יש חשיבות לאור הרצון להאט את זרימת 

לטיפול בקולחים ולאיגומם, ושטחים  המים ולמתן בכך את השיא השטפוני.  כמו כן, יש לאתר במורד שטחים העשויים לשמש  
 שניתן יהיה להשקותם בקולחים מטוהרים. 

מסחרי  הפרטי,  הביקוש  מוקדי  את  לזהות  הוא  מרכזי  אתגר  האנרגיה,  צרכים  -בתחום  מבחינת  הגדלים  וציבורי  תעשייתי 
חשמל והספקים, פריסת  ומיקומים. זיהוי זה חייב לקחת בחשבון את הבנת ואפיון מערכות התשתית הקיימות )לדוגמא, קווי  

תחנות דלק וכדומה(, ואת מידת התאמתן לביקוש הקיים והעתידי. אפיון זה צריך לנתח גם את הכנסת מערכות ניהול אנרגיה  
מימדי, הכולל את תת  -חכמות, החל ממשק הבית ועד לרמה האיזורית. בנוסף, יש למפות את המשאב הקרקעי באופן רב

שימושיות של אותם שטחים. מיפוי זה יאפשר הבנה טובה ומעמיקה של -אנכיות ורב  הקרקע, הקרקע, אפשרויות פיתוח
האפשרויות להכנסת אמצעי ייצור, הולכה, אגירה וניהול חכמים של סוגי אנרגיות שונות. לדוגמא, הכנסת תשתיות אנרגיה 

, פארקים עירוניים, בתי עלמין,  מימדית הבאה לביטוי בשימוש קרקעי )למשל, מחלפים -סולאריות יחייבו תפישה מרחבית רב
איצטדיוני ספורט, קניונים, חניונים ועוד(, אנכי )למשל, גגות בתים, בריכות מים, מרפסות וחלונות(, תת הקרקע )למשל,  

שימושיות )למשל, שילוב של גגות ירוקים וקולטי שמש ומתקני טיפול בנגר עילי -קבירת תשתיות הולכה, אגירה וניהול( ורב
ים סולארים(. תהליך נוסף וקריטי אשר יאפשר פעולה עתידית להתמודדות עם האתגרים השונים, כולל זיהוי של לצד פאנל

ניהול   רגולציה,  ידע,  יכולות  בניית  לצד  והאחריות עם השלטון המרכזי,  חלוקת הסמכויות  הנדרשים,  הרגולטורים  הכלים 
 ול ואסדרה ברשויות המקומיות/אשכולות(. ופיקוח ברמת הרשות המקומית )לרבות, הקמת אגפי תכנון, ניה

האפשרויות להקמת מערכות קליטת נגר ושינוי במערכת האנרגטית לא זהות בזמן ובמרחב. המרחב הבנוי לרוב אינו גמיש, 
אם כי גם בתוכו ניתן למצוא שטחים לקליטת נגר או פאנלים. ההזדמנויות רחבות יותר כאשר המרחב נמצא בתהליכי שינוי 

ד כאשר מדובר בשכונות או מתחמים חדשים, אך גם באזורים בהם מתנהלים תהליכים של התחדשות עירונית.  לכן  בייחו  –
לעבור  הצפויים  ואזורים  חדש  לבינוי  המיועדים  אזורים  קרי,  טרנספורמציה.  לעבור  הצפויים  השטחים  את  גם  לזהות  יש 

 . התחדשות בשלושים השנים הבאות. לאזורים אלו יש להכין תכניות 
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 תכנון מערכות סגורות ופתוחות  .2

בכדי לקדם תפיסות של קיימות עירונית אנו מבקשים לקדם תפיסה של מערכות מים סגורות ככל האפשר. קרי, לצמצם את  
סך הזרימה העודפת מכל שכונה לאפס. בתחום המים עד כמה שאפשר המשקעים שירדו בשטח השכונה ישארו את מירב 

בקרבתה ללא גרימת נזקים. יש להפריד לכן בין אספקת מים וטיהור שפכים לבין משקעים. בעוד שמים  הזמן בתחומה או  
עירונית, השאיפה -יסופקו מבחוץ לשכונה דרך מערכות אוריות או ארציות והשפכים יטופלו  גם הם ברמה העירונית או העל

תן לעכב את המים ולהחדיר אותם זו צריכה  הינה להותיר במידת האפשר את מי המשקעים בתחום השכונה. במידה שני
להיות המטרה. יחד עם זאת, באירועי שיא סביר שהדבר בלתי אפשרי. אך במידה שמאיטים את זרימת המים ועל ידי כך  
משטחים את השיא של השיטפון הטיפול במורד קל יותר והסכנה של הצפות פוחתת.  לשם כך יש לערוך מאזן משקעים 

 ת השכונה.ויכולות אגירה ברמ
תחום האנרגיה יצריך שמירה על גמישות הבאה לידי ביטוי בצורך לקדם תכנון אדפטיבי של מערכות סגורות ופתוחות אשר  
יכולות לתת מענה אנרגטי מלא ברמת השכונה, הרשות המקומית או האזור, לצד השתלבותן במערך האנרגיה הארצי. עקרון 

ת המגמה הלאומית לביזור מערכת החשמל. המערכת המבוזרת מתאפיינת  זה רלוונטי במיוחד בתחום החשמל ותואם א
בריבוי יצרני וצרכני חשמל, הכוללים ייצור ואגירה במתקנים גדולים, בינוניים וברמת הבית תוך שימוש בטכנולוגיות שונות, 

ימה אנרגטי ריכוזי לאומי כדוגמת גז טבעי, דיזל ואנרגיה סולארית. הגמישות התכנונית חייבת לתת מענה למעבר ממשטר זר
ייצור מרכזיים למשקי הבית ולתעשייה, אל מערכת המבוססת על משטר זרימה רב כיווני שבו למשל גם משקי  ממתקני 

גריד  -הבית מייצרים חשמל הנצרך במקומות אחרים. המשמעויות התכנוניות של עקרונות אלו כוללות יצירת מערכות מיני
ת הלאומית. מבנה זה מאפשר יעילות בניהול, ייצור ואגירה, וכן חלוקת עומס טובה יותר,  חכמות המקושרות זו לזו ולמערכ

איפוס אנרגיה, והתמודדות טובה יותר בין פערים עיתיים של יצור וצריכה. בנוסף לכך, תתאפשר התאמה ספציפית להעדפות 
שמל יחייב התאמה עירונית משמעותית צרכנים, כמו במקרה של ייצור וצריכה של חשמל כשר. הגידול הצפוי בביקוש לח

בכושר ייצור החשמל המקומי )למשל, יכולת הטענה של רכבים חשמליים בבתים, מקומות עבודה, חניונים, קניונים ועוד(  
וכן תהליכי התייעלות ברמת הרשות, כמו מעבר לתאורת לד, הכנסת תקני בניה ירוקה המאפשרים הפחתת צריכת אנרגיה,  

 מה על מערכות קרור, חימום ותאורה.ושליטה ובקרה חכ
כפי שציינו המטרה היא ליצירת שכונות ומרחביים עירוניים עצמאים. בנוסף לכך, יש להרחיב את המבט לרמה העירונית  
והאיזורית. בתחום המים יש לזהות את המיקום המתאים למט"ש, וכן את האפשרויות לשימוש במים מושבים בתוך המרקם  

הא בתחום  המשתמשים העירוני.  לכל  אנרגיה  לספק  אפשרות  שתהיה  בכדי  אנרגטיים  מסדרונות  על  לשמור  יש  נרגיה 
 גרידים מקומיים למקרה שהייצור העצמי לא מספק. -העיקריים, וכן לגבות מיקרו

 
 צמצום הפליטות  .3

רגיה בבניין אחת הדרכים היעילות ביותר לצמצם את סכנת ההצפות ולשמור על איזון אנרגטי היא לצמצם את צריכת האנ 
ולצמצם את היקף הנגר מהמגרש. לצורך כך יש לאמץ ולקדם בניה ירוקה. בניה ירוקה נוגעת לא רק לרמת המבנה אלא גם 
לרמה השכונתית והישובית. כחלק מכך יש לשלב אמצעים טכנולוגיים לצמצום פליטות בתכנון העירוני, ובכלל זאת הצללה,  

ורים, גגות ירוקים וכד'. מעבר לתקן שאומץ לאחרונה ע"י המועצה הארצית בהקשר אמצעים לצמצום צריכת אנרגיה, מים אפ
 זה מצויים כמה מדריכים המאפיינים את ההזדמנויות לכך.

 
 הרחבת המבט לרמה האזורית .4

בעוד הדגש הינו על צמצום הפליטות והנגר, ואיזון בין ייצור האנרגיה המקומי וצריכתה, יש צורך במתן מענה גם ברמות  
רחביות רחבות יותר.  בהקשר של הנגר ניתן לצמצם את סכנת ההצפות על ידי קליטת נגר עילי במעלה הזרם מעל לעיר.  מ

 בו זמנית הטיפול בקולחים נעשה במורד הזרם, כאשר שימוש חוזר במים מתאפשר הן בעיר והן בסביבתה.   
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טח העיר. על האפשרויות הללו יש להגן באמצעים אי לכך יש לזהות את האפשרויות לאגירת נגר במעלה הזרם גם מחוץ לש
סטטוטוריות,  בדרישות  היום  מעוגנת  נגר,  מי  לקליטת  כזמינים  הותרתם  והבטחת  אלו,  הזדמנויות  זיהוי  סטטוטוריים.  
ומקודמת היום אף ע"י הות"ל. סוגיה שדורשת מענה היא ההשלכות הכלכליות של הותרת שטחים פתוחים זמינים לקליטת  

 , ולנזקים שקליטת נגר זה עלולה לגרום לאותם שטחים כגון אבדן יבולים במידה ששטחים אלו משמשים לחקלאות.נגר עילי
אחד הנושאים שיש לתת עליהם את הדעת הוא הטיפול בשפכים ברמה שלישונית במורד הזרם, תוך התייחסות לגידול  

חד ערכית בין -קף ההרחבות, שכן אין התאמה חד האוכלוסיה.  סוגיה מורכבת בהקשר זה היא מועד הרחבת המט"שים והי
מט"שים   למיקום  האפשרויות  הבנוי  השטח  התפשטות  עם  כן,  על  יתר  המט"שים.  הרחבת  לבין  האוכלוסיה  גידול  קצב 
מצטמצמת. סוגיה משלימה היא השימוש במי הקולחים המטוהרים. עד כה הדגש היה על שימוש להשקיה במורד, באותו 

רים ההולכים ומתרבים האפשרויות לקליטת המים המושבים במורד מצטמצמות. אי לכך יש לנסות  אגן היקוות. אך במק 
ולאפיין פרוייקטים לשימוש במים המושבים, מעבר להשקיה חקלאית. אלו יכולים להיות השקיה של פארקים, או יצירת גופי 

 מים מלאכותיים שישמשו לנופש וכמוקדים לבעלי כנף )גם אם לא לשחיה(. 
והרצון לשמור על גמישות יצריכו תכנון חכם של המערכת ושל  במ קטע האנרגיה, מגבלת הקרקע, ניצול יתרונות לגודל, 

תשתיות תומכות. תכנון זה מחייב שיתוף פעולה בין רשויות מקומיות בכל מקטעי מערכת האנרגיה, החל מייצור, להולכה 
 וחלוקה, אגירה וניהול. 

פשר ניצול יעיל יותר של אמצעי הייצור והחלוקה תוך שמירה על עקרון מתן שירותים בדרג מוניציפאלי מא-ככלל, שת"פ בין
מוניציפאלי יצמצם השפעות חיצוניות שליליות, יקטין -המקומי הקרוב ביותר לאזרח )עקרון השיוריות(. בנוסף, שת"פ בין

רית יאפשר גם מתן מענה טוב יותר לסוגיות עלויות ויממש יתרונות לגודל ברמה האזורית. תיאום ושיתוף פעולה ברמה האזו
והגעה להסכמות חברתיות נרחבות, החשובות במיוחד בהיבטים של הכנסת תשתיות אנרגיה חדשות   של שיתוף ציבור 

 קיימא ועוני אנרגטי.-)ייצור, הולכה ואגירה(. מענה כזה יתן ביטוי הולם יותר גם לסוגיות של צדק אנרגטי, פיתוח בר
הפ  שיתוף  אילת מודל  בחבל  המתפתח  האזורי  לגודל  -עולה  יתרונות  לקצור  ניתן  שבו  לאופן  טובה  דוגמא  מהווה  איילות 

סולארית  אנרגיה  מתקני  חיבור  כפריים.  ויישובים  עיר  הכוללות  מקומיות,  רשויות  מספר  של  משאבים  חיבור  באמצעות 
ל הדרוש לו באמצעות יצירת רשת חשמל מקומיים בגדלים שונים במספר יישובים, מאפשר לאזור לייצר את מרבית החשמ

איזורית. למרות הביקוש הגבוה לחשמל באיזור זה, צפוי האזור להפוך לעצמאי מבחינת תלות בחשמל, להתבסס על יצור  
קיימא, תוך הפיכת העיר אילת לעיר חכמה טכנולוגית בכל הקשור לייצור, ניהול וחסכון אנרגטי. יתרונות מודל זה אינם -בר

בהיותו מנוע צמיחה אזורי, אלא מקרינים גם על יעילות גדולה יותר ברמה הארצית, דרך הפחתת הצורך להוליך   מתמצים רק
 חשמל למרחקים ארוכים הכרוך באובדנים רבים.  

 waste toדוגמא נוספת לניצול יתרונות איזורים בתחום האנרגיה הינה שת"פ באיסוף, טיפול והפיכת פסולת לאנרגיה )
energyאסט עקרון הטיפול  (.  על  מתבססת  הסביבה,  להגנת  והמשרד  הפנים  משרד  על  אלו  בימים  המקודמת  זו  רטגיה 

גז, ומעודד -בפסולת בסמוך למקום היווצרותה. עקרון זה מגלם בתוכו גם מעבר מהטמנה לשימוש חוזר בפסולת ליצירת ביו
טיפ דרך  אנרגטי  צדק  מגדיל  זה  בנוסף, עקרון  קרקע.  וזיהום  פסולת  לחצרות  הפחתת  ול מקומי בפסולת במקום שינועה 

פריפריאליות ברמה הלאומית, ומקטין תוך כדי כך צריכת דלקים לצורך שינוע הפסולת. אסטרטגיה זו מצריכה שת"פ איזורי  
לטובת ניצול יתרונות לגודל איזורים, ומתאימה גם לרשויות מקומיות בגדלים שונים ובמאפיינים התיישבותיים שונים )למשל,  

 זורה הבדואית(. הפ
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 : מקורות ודוגמאות בתחום המים1נספח 
 הרחבת שטח בנוי וניהול נגר עירוני  .1

 תכנון ותוכניות .א

ובריכת מים:  4313קווי מים לאורך דרך מס'  1/ 4/א/47תמ"א 
 https://www.gov.il/he/Departments/policies/2017_dec2334 

(  35-36)עמ'  1התייחסות לנגר עירוני בהוראות תמ"א 
:http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&mp_id=6vCdEltSxBV3f6xS%2Fm9dDQrYmiuv

TAw%4V1MYHNLKVXrcKCobcoBVxNZHLUeEDvHBdX0a1fx5hQCXY%2FocjCZxgIfPTm75lgirO4br%2BTJrfiO
  D&et=13 

תכנית משלימה לניהול הנגר באגן נחל איילון:  - /א' 33תכנית תת"ל 
https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/99000957231/310 

שדות קידוחי מי שתיה ומתקנים להעשרת מי תהום:  תכנית ל - 100תכנית תת"ל 
 https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/99001003585/310 

התוכנית היא יצירת מטרת  -תוכנית ליצירת שטחי החדרה למים בתוך העיר לצמצום הצפות ושטפונות  -  4/ב/34תמ"א 
מסגרת תכנונית לאיגום והחדרת מים ושמירה על מי תהום תוך כדי ניצול מיטבי של מי הנגר והקטנת הנזק משיטפונות  

התוכנית תיושם על ידי ייעוד שטחים למפעלי החדרה, מתן הנחיות למאגרים לשהיה וניצול של נגר עילי, קביעת   והצפות.
הום ומגינה עליהם מחדירת הנחיות לבנייה ששומרת על מי הת 

 http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4מזהמים:
 בנייה רגישת מים וניהול נגר עילי  . ב

 https://wsc.org.il/wp-:2017ראל, ניהול והשבת נגר בעיר רגישת מים, הלהפיכתו מרכז לערים רגישות מים ביש
 ontent/uploads/2018/08/17_Book_Web.pdfc 

http://din-של עמותת "צלול": 2015ניהול נגר עירוני, דרכים ממטרד למשאב ומניעת נזקיו לנחלים ולים, דו"ח מצב 
 online.info/pdf/zl3.pdf 

מדריך לתכנון ובנייה משמרת נגר עילי, משרד השיכון והמשרד להגנת הסביבה,  
2004 : https://www.gov.il/BlobFolder/policy/neger_ili/he/bniya_meshameret_neger_ili_2004.pdf 

המלצות לתכנון ניקוז עירוני, משרד השיכון, 
2007 : 79_moch/he/r0879.pdfhttps://www.gov.il/BlobFolder/reports/r08 

 2007תכנון רגיש למים: שילוב שיקולי מים בתכנון עירוני ואיזורי", -נעמי כרמון ואורי שמיר, "תר"מ 
-https://www.researchgate.net/publication/299395337_trm_
 _tknwn_rgys_lmym_sylwb_syqwly_mym_btknwn_yrwny_wyzwry 

נעמי כרמון ואורי שמיר, "ניהול נגר וניקוז: סוגיה במסגרת תכנית האב של משק המים", 
2011 :https://www.researchgate.net/publication/319182885_nyhwl_ngr_wnyqwz_swgyh_bmsgrt_tknyt

_hb_sl_msq_hmym 
 ניהול נגר עירוני, מינהל התכנון )נייר מדיניות עתידי(:

 https://www.gov.il/he/departments/general/upper_runoff 
 דוגמאות מהארץ .ג

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2017_dec2334
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&mp_id=6vCdEltSxBV3f6xS%2Fm9dDQrYmiuv1fx5hQCXY%2FocjCZxgIfPTm75lgirO4br%2BTJrfiO4V1MYHNLKVXrcKCobcoBVxNZHLUeEDvHBdX0aTAw%3D&et=1
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&mp_id=6vCdEltSxBV3f6xS%2Fm9dDQrYmiuv1fx5hQCXY%2FocjCZxgIfPTm75lgirO4br%2BTJrfiO4V1MYHNLKVXrcKCobcoBVxNZHLUeEDvHBdX0aTAw%3D&et=1
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&mp_id=6vCdEltSxBV3f6xS%2Fm9dDQrYmiuv1fx5hQCXY%2FocjCZxgIfPTm75lgirO4br%2BTJrfiO4V1MYHNLKVXrcKCobcoBVxNZHLUeEDvHBdX0aTAw%3D&et=1
https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/99000957231/310
https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/99001003585/310
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4
https://wsc.org.il/wp-content/uploads/2018/08/17_Book_Web.pdf
https://wsc.org.il/wp-content/uploads/2018/08/17_Book_Web.pdf
http://din-online.info/pdf/zl3.pdf
http://din-online.info/pdf/zl3.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/neger_ili/he/bniya_meshameret_neger_ili_2004.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/r0879_moch/he/r0879.pdf
https://www.researchgate.net/publication/299395337_trm_-_tknwn_rgys_lmym_sylwb_syqwly_mym_btknwn_yrwny_wyzwry
https://www.researchgate.net/publication/299395337_trm_-_tknwn_rgys_lmym_sylwb_syqwly_mym_btknwn_yrwny_wyzwry
https://www.researchgate.net/publication/319182885_nyhwl_ngr_wnyqwz_swgyh_bmsgrt_tknyt_hb_sl_msq_hmym
https://www.researchgate.net/publication/319182885_nyhwl_ngr_wnyqwz_swgyh_bmsgrt_tknyt_hb_sl_msq_hmym
https://www.gov.il/he/departments/general/upper_runoff
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https://www.meniv-דוגמא לפרויקט איסוף מי גשמים בראשון לציון: 
 n.co.il/pituah/Projects/Pages/collectwater.aspxrisho 

דוגמא לבריכות חורף לאיסוף מי נגר, פארק הרצליה:  
-https://www.herzliya.muni.il/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA
-%D7%91%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3
 D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94/% 

 דוגמאות מחו"ל  . ד 

להשקיית פארק עירוני. המערכת שנבנתה התבססה על תשתיות קיימות שימוש בנגר  -מקרה בוחן מבריסביין, אוסטרליה 
ושיטה בה מי הנגר מופרדים ממי הנחל ומועברים למיכל אחסון תוך פיקוח אחר איכותם. בנוסף הותקנה מערכת להוצאת  

:https://watersensitivecities.org.au/wp-מזהמים ממי הנגר לפני השקיית הפארק איתם 
V6_WEB.pdf-180503-Study-Bank%E2%80%94Case-Rain-Bank-ontent/uploads/2018/05/Southc 

ים למים באזורים עירוניים למזעור הצפות ושטפונות תוך ניצול יצירת שטחים חדיר -דוגמא לתוכנית ממלבורן, אוסטרליה 
catchment-tstree-studies/elizabeth-https://watersensitivecities.org.au/solutions/case-מי הנגר להשקייה: 

iwcm/ 
"ערי ספוג". בנייה עם סוגים שונים של בטון חדיר למים )"ספוגי"( לצמצום הצפות ושיטפונות בעיר.   -מקרה בוחן מסין  

בעוצמת תקופות השיא של השטפונות:   7-43%בעוצמת השטפונות ו 1-40%תוצאות המחקר הראו ירידה של 
https://www.researchgate.net/publication/323004610_Flood_Mitigation_by_Permeable_Pavements_in

_Construction_Chinese_Sponge_City 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-דוגמאות ממספר ערים בעולם לפרויקטים בבניה רגישת מים:

1315/592/1/012012/pdf 
 flood/-doesnt-that-city-a-https://daily.jstor.org/buildהופכים אותה לספוג :  -כיצד לבנות עיר שאין בה הצפות 

 . 360שכונה  .ה

שיעלו את  , מדדים לתכנון ופיתוח סביבות מגורים במטרה לפתח את המרחב תוך עידוד מרחבים עירוניים כך360שכונה 
http://www.nd360.org/wp-:  60-58רמת איכות החיים של התושבים. ישנה התייחסות לניהול מי נגר בעמ' 

 1.1.pdf-%A1%D7%94%D7%92%D7%A8%D7-content/uploads/2019/07/15.07.19 
 שת"פ ניהול נגר בין רשויות .ו

דוגמא משוודיה לשיתוף פעולה בין שלוש רשויות מקומיות לצמצום שטפונות ולשיקום מערכות אקולוגיות: 
1.112072-problems-water-on-collaboration-w.klimatanpassning.se/en/cases/municipalhttp://ww 

 
 מים אפורים  .2

 
 מדיניות ותקנים בארץ: .א

כעת משרד הבריאות אוסר את השימוש במים אפורים, אך   - שימוש חוזר במים אפורים, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה 
שפירים בישראל. מסמך זה מציג את עמדת המועצה הישראלית לבנייה ירוקה  דרושים פתרונות לצמצום השימוש במים 

 Greywater.pdf-http://assets.ilgbc.org/files/WhitePaperומציע חקיקה לשימוש חוזר במים אפורים.
 2012 ,המים  לרשות  מסכם  ח "דו, אפורים  במים  בטוח שימושערן פרידלר ועמית גרוס, 

https://www.meniv-rishon.co.il/pituah/Projects/Pages/collectwater.aspx
https://www.meniv-rishon.co.il/pituah/Projects/Pages/collectwater.aspx
https://www.herzliya.muni.il/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3-%D7%91%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94/
https://www.herzliya.muni.il/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3-%D7%91%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94/
https://www.herzliya.muni.il/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3-%D7%91%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94/
https://watersensitivecities.org.au/wp-content/uploads/2018/05/South-Bank-Rain-Bank%E2%80%94Case-Study-180503-V6_WEB.pdf
https://watersensitivecities.org.au/wp-content/uploads/2018/05/South-Bank-Rain-Bank%E2%80%94Case-Study-180503-V6_WEB.pdf
https://watersensitivecities.org.au/solutions/case-studies/elizabeth-street-catchment-iwcm/
https://watersensitivecities.org.au/solutions/case-studies/elizabeth-street-catchment-iwcm/
https://www.researchgate.net/publication/323004610_Flood_Mitigation_by_Permeable_Pavements_in_Chinese_Sponge_City_Construction
https://www.researchgate.net/publication/323004610_Flood_Mitigation_by_Permeable_Pavements_in_Chinese_Sponge_City_Construction
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/592/1/012012/pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/592/1/012012/pdf
https://daily.jstor.org/build-a-city-that-doesnt-flood/
http://www.nd360.org/wp-content/uploads/2019/07/15.07.19-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-1.1.pdf
http://www.nd360.org/wp-content/uploads/2019/07/15.07.19-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-1.1.pdf
http://www.klimatanpassning.se/en/cases/municipal-collaboration-on-water-problems-1.112072
http://assets.ilgbc.org/files/WhitePaper-Greywater.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Studies/20071/grey-water.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Studies/20071/grey-water.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Studies/20071/grey-water.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Studies/20071/grey-water.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Studies/20071/grey-water.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Studies/20071/grey-water.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Studies/20071/grey-water.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Studies/20071/grey-water.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Studies/20071/grey-water.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Studies/20071/grey-water.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Studies/20071/grey-water.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Studies/20071/grey-water.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Studies/20071/grey-water.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Studies/20071/grey-water.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Studies/20071/grey-water.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Studies/20071/grey-water.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Studies/20071/grey-water.pdf
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 https://www.chamber.org.il/media/147319/is6147.pdf: 6147תקן  -תקן ישראלי למערכות מים אפורים 

https://www.meravmichaeli.co.il/wp-:  20-הצעת חוק לשימוש במים אפורים של הכנסת ה
-%D7%97%D7%95%D7%A7-content/uploads/2016/08/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA
-%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8-A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9D7%%

%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf-D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D% 
. מסמך זה מציג תנאים להשבת מים אפורים במבנים פרטיים 2009הנחיות חלופיות להשבת מים אפורים, מים והשקיה, 

מערכות   ובמבנים ציבוריים, והערכה כלכלית של
er.org.il/media/147520/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AAhttps://www.chamb-אלו.

-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA
-%D7%9E%D7%99%D7%9D-D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA%

D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf% 
 *הפרויקט משכונת גנים בגני תקווה

 תקנים ודוגמאות מחו"ל:  . ב

permit-no-for-https://greywateraction.org/requirements-לשימוש במים אפורים בקליפורניה, ארה"ב: תקנים 
california/-in-systems 

 מים אפורים:תקנים של ארגון הבריאות העולמי לשימוש בטוח ב
-waste/wastewater/wastewater-https://www.who.int/water_sanitation_health/sanitation

uidelines/en/g 
 והמוכנות להשתמש במים אפוריםהתפיסה הציבורית  .ג

מחקר בו נבחנה ישימות הרגולציה המקומית בנושא התקנת מערכות מים אפורים. זאת תוך הסתכלות על העברת חוק  
העזר לשימוש במים אפורים בברצלונה כמקרה בוחן. באמצעות סקר וראיונות עם משתמשים ושחקנים עיקריים בתחום 

ת השימוש במים אפורים )סיכון בריאותי, עלות, ביצוע ומודעות המים, נצפו בארבעה גורמים למוכנו
ttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092134491000162X?casa_token=gajz7nHhסביבתית(.

7uhwAAAAA:Fjua75Vwe0kvNMGZaZkWKdwi1SRcMFPKI7mRO4haiKsYCdf6flZ3n8Q1mbM8ESU508OS_9
GaDtzI 

 פתרונות טכנולוגים חדשניים מהעולם . ד 

פורים לפני השימוש כגון קירות וגגות ירוקים, אשר מעלים את לניקוי מים א nature based solutionsפתרונות מסוג 
איכות המים ומורידים את הסכנות הבריאותיות של השימוש. 

229https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719347 
הכולל הגדרות וסיבות לאמץ מערכות מים אפורים, פירוט על טכנולוגיות  PACIFIC INSTITUTEמסמך של מכון המחקר 

למיחזור מים אפורים ברחבי העולם עם דגש על המזרח התיכון, מדיניות ורגולוציה לשימוש במים אפורים מרחבי העולם,  
https://pacinst.org/wp-תכנון ותשתיות, אתגרים, פתרונות והזדמנויות. 

content/uploads/sites/21/2013/02/greywater_overview3.pdf 
 חומרים על הסוגייה הבריאותית ואיך התמודדו במקומות אחרים )כיוון שהחסם כרגע זה משרד הבריאות( .ה

, הדו"ח מפרט את עמדת השחקנים השונים ואת הסיבה  2014-ל משרד הבריאות מדו"ח מסכם של ועדת מים אפורים ש
להתנגדות משרד הבריאות למים 

https://www.chamber.org.il/media/147319/is6147.pdf
https://www.meravmichaeli.co.il/wp-content/uploads/2016/08/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.meravmichaeli.co.il/wp-content/uploads/2016/08/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.meravmichaeli.co.il/wp-content/uploads/2016/08/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.meravmichaeli.co.il/wp-content/uploads/2016/08/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.chamber.org.il/media/147520/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.chamber.org.il/media/147520/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.chamber.org.il/media/147520/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.chamber.org.il/media/147520/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://greywateraction.org/requirements-for-no-permit-systems-in-california/
https://greywateraction.org/requirements-for-no-permit-systems-in-california/
https://www.who.int/water_sanitation_health/sanitation-waste/wastewater/wastewater-guidelines/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/sanitation-waste/wastewater/wastewater-guidelines/en/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092134491000162X?casa_token=gajz7nH7uhwAAAAA:Fjua75Vwe0kvNMGZaZkWKdwi1SRcMFPKI7mRO4haiKsYCdf6flZ3n8Q1mbM8ESU508OS_9GaDtzI
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092134491000162X?casa_token=gajz7nH7uhwAAAAA:Fjua75Vwe0kvNMGZaZkWKdwi1SRcMFPKI7mRO4haiKsYCdf6flZ3n8Q1mbM8ESU508OS_9GaDtzI
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092134491000162X?casa_token=gajz7nH7uhwAAAAA:Fjua75Vwe0kvNMGZaZkWKdwi1SRcMFPKI7mRO4haiKsYCdf6flZ3n8Q1mbM8ESU508OS_9GaDtzI
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719347229
https://pacinst.org/wp-content/uploads/sites/21/2013/02/greywater_overview3.pdf
https://pacinst.org/wp-content/uploads/sites/21/2013/02/greywater_overview3.pdf
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nmental_Health/Reclaimed_Water/Documents/22237https://www.health.gov.il/Subjects/Enviroאפורים.
314_2.pdf 

דרכים להתמודד עם הסכנות הבריאותיות של מים אפורים, ארגון הבריאות העולמי: 
nt/iris/bitstream/handle/10665/116516/dsa1203.pdf?sequence=1&isAllowed=yhttps://apps.who.i 

נמצא שהסכנה הכי גדולה במים ממוחזרים היא נוכחותם של פתוגנים  -סכנות אמיתיות מול סכנות נתפסות 
פני השימוש, השקיית מיקרוביאליים. ניתן למנוע מגע בין אנשים לבין המים הממוחזרים על ידי טיפול וסינון של המים ל

גינות בזמני הלילה, חסימת גישה למיכלים  
.elsevier.com/reader/sd/pii/S0011916405007198?token=2D9156D1AF6400401D8CChttps://readerועוד:

E81CD207DE49920EC370D461C031BFF7AFC91377EAA764A0CFE66DCFD3DF1E1C3EC0D6BBD5B 
לא נמצא אפילו מקרה אחד של מחלה מחשיפה למים אפורים בארה"ב. מדריך לטעויות הנפוצות בשימוש במים אפורים 

  /https://oasisdesign.net/greywater/misinfoות עליהם:והתגבר
 מים לטבע ולצרכי נופש  .3

 שחרור מעיינות  .א

מנת   הודעה של רשות הטבע והגנים על שחרור המעיינות עין כדן, עין פינה ועין גיא אוני לזרימה לתוך נחל ראש פינה, על
לשקם את בית הגידול של הנחל. 

-%D7%98%D7%91%D7%A2-https://www.parks.org.il/new/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA
-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A0%D7%97%D7%9C

%D7%A0%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94/-D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA% 
נת הטבע והאדם, החברה להג -מעיינות בישראל 

 https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/SPNI_Spring_recreation_effect(1).pdfהטבע:
 זיהום ושיקום נחלים . ב

 הסביבה:שיקום נחלים, המשרד להגנת 
https://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Streams/RehabilitationList/Pages/default.aspx 

 https://www.parks.org.il/new/%d7%94%d7%98%d7%91%d7%a2-התוכנית לשיקום שפך נחל שורק:
-%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-d7%99d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%%

%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a7/-%d7%a0%d7%97%d7%9c-d7%9c%d7%a9%d7%a4%d7%9a% 
 https://www.parks.org.il/wp-מדיניות רשות הטבע והגנים: -שיקום ושימור נחלים ובתי הגידול הלחים בישראל 

ontent/uploads/2017/08/shikumN.pdfc 
שמטרתה להתגבר על החסמים  -קרן מחזורית לשיקום נחלים בישראל  -הצעה לשיטת מימון פרויקטים של שיקום נחלים 

  S.pdf-HB-http://www.mifellows.org/research/HEB_S/31הכלכליים שמונעים התקדמות בשיקום נחלי הארץ:
מצב קיים ומתווה לשיקום אקולוגי והידרולוגי/ אורית סטוקלסקי,   -געגועים לנחל, הנחלים ובתי הגידול הלחים בישראל 

 https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/nechalim12.pdf: 2012החברה להגנת הטבע, 
קרן לטיפול מהיר בזיהום נחלים, עמותת צלול: העמותה מציעה הקמה של קרן שמשתפת בין גופי אכיפה סביבתיים 

עותי של ההשקעה הכלכלית של הרשויות  ומטפלת מיידית באירועי זיהום נחלים. עמותה זו תאפשר צמצום משמ
https://zalul.org.il/wp-המקומיות והממשלה בטיפול במפגעי זיהום.

-content/uploads/2018/09/%D7%A7%D7%A8%D7%9F
-%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8-D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%

https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Reclaimed_Water/Documents/22237314_2.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Reclaimed_Water/Documents/22237314_2.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/116516/dsa1203.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0011916405007198?token=2D9156D1AF6400401D8CCE81CD207DE49920EC370D461C031BFF7AFC91377EAA764A0CFE66DCFD3DF1E1C3EC0D6BBD5B
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0011916405007198?token=2D9156D1AF6400401D8CCE81CD207DE49920EC370D461C031BFF7AFC91377EAA764A0CFE66DCFD3DF1E1C3EC0D6BBD5B
https://oasisdesign.net/greywater/misinfo/
https://www.parks.org.il/new/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%A0%D7%97%D7%9C-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA-%D7%A0%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94/
https://www.parks.org.il/new/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%A0%D7%97%D7%9C-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA-%D7%A0%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94/
https://www.parks.org.il/new/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%A0%D7%97%D7%9C-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA-%D7%A0%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94/
https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/SPNI_Spring_recreation_effect(1).pdf
https://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Streams/RehabilitationList/Pages/default.aspx
https://www.parks.org.il/new/%d7%94%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%9c%d7%a9%d7%a4%d7%9a-%d7%a0%d7%97%d7%9c-%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a7/
https://www.parks.org.il/new/%d7%94%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%9c%d7%a9%d7%a4%d7%9a-%d7%a0%d7%97%d7%9c-%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a7/
https://www.parks.org.il/new/%d7%94%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%9c%d7%a9%d7%a4%d7%9a-%d7%a0%d7%97%d7%9c-%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a7/
https://www.parks.org.il/wp-content/uploads/2017/08/shikumN.pdf
https://www.parks.org.il/wp-content/uploads/2017/08/shikumN.pdf
http://www.mifellows.org/research/HEB_S/31-HB-S.pdf
https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/nechalim12.pdf
https://zalul.org.il/wp-content/uploads/2018/09/%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D-%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D-PDF-3.41.pdf
https://zalul.org.il/wp-content/uploads/2018/09/%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D-%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D-PDF-3.41.pdf
https://zalul.org.il/wp-content/uploads/2018/09/%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D-%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D-PDF-3.41.pdf
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-PDF-97%D7%9C%D7%99%D7%9D%D7%A0%D7%-%D7%91%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D
.41.pdf3 

 י גידול לחים )שיקום אקולוגי(בת  .ג

 דו"ח מצב הטבע: בתי הגידול הלחים בישראל, המאר"ג. 
בתי גידול לחים לפי מדדים ביולוגיים, סביבתיים וִתפקודיים ובמדדים הבוחנים את השפעות   530בדוח בוצעה הערכה של 

האדם. 
:https://www.hamaarag.org.il/sites/default/files/media/file/report/field_report_report_file/%D7%93%

D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%20%D7%91%D7
7%99%D7%93%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%9C%D7%97%D%AA%D7%99%20%D7%94%D7%92%D

 7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202014.pdf 
 הפיכת נחל ל"חצר הקדמית" )מינוף הנחל לאתר אטרקטיבי(  . ד 

שינוי תפיסתי של הנחל מ"החצר האחורית" ל"חצר הקדמית", הסתכלות על נחל הירקון כמשאב ולא  
5%D7%9Fhttps://www.yarqon.org.il/he/news/%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%9-כמפגע:

-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9B%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91
D7%95%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99% 

 
 השבת קולחין   .4

 דוגמא להפנייה עודפי קולחין לאתרי נופש  -דוגמא פארק אקולוגי הוד השרון  .א

פנינת טבע עירוני. מי קולחין מטוהרים  בהוד השרון פארק אקולוגי אשר משמש דוגמא להפניית מי קולחין ליצירת 
 נחלהוד השרון הוא שמזין את האגם המלאכותי. מי האגם מוזרמים במורד ערוץ -סבא  כפרשמקורם במכון טיהור שפכים 

 ארק ניתן להבחין במגוון אקולוגי ומערך הסברתי ענף בנושא קיימות. . בשטח הפהירקון נחלל הדר
-html/page-ets/basichttps://uploads.binaa.co.il/hodhasharon.muni.il/park_hodhasharon/files/ass
 1.html 

 
  

https://zalul.org.il/wp-content/uploads/2018/09/%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D-%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D-PDF-3.41.pdf
https://zalul.org.il/wp-content/uploads/2018/09/%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D-%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D-PDF-3.41.pdf
https://www.hamaarag.org.il/sites/default/files/media/file/report/field_report_report_file/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%20%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%94%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202014.pdf
https://www.hamaarag.org.il/sites/default/files/media/file/report/field_report_report_file/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%20%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%94%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202014.pdf
https://www.hamaarag.org.il/sites/default/files/media/file/report/field_report_report_file/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%20%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%94%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202014.pdf
https://www.hamaarag.org.il/sites/default/files/media/file/report/field_report_report_file/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%20%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%94%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202014.pdf
https://www.yarqon.org.il/he/news/%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99/
https://www.yarqon.org.il/he/news/%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99/
https://www.yarqon.org.il/he/news/%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%A1%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%A1%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%A1%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%94%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%94%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%94%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%94%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%9F
https://uploads.binaa.co.il/hodhasharon.muni.il/park_hodhasharon/files/assets/basic-html/page-1.html
https://uploads.binaa.co.il/hodhasharon.muni.il/park_hodhasharon/files/assets/basic-html/page-1.html
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 : קישורים בתחום האנרגיה 2נספח 
 

 קישור נושא

. יצירת ותפעול 1

 off-grid מערכות 

-https://www.irena.org/

-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Jul/IRENA_Off

 rid_RE_Solutions_2018.pdfg 

ity in the CitySustainabil-Grid: 12 Creative Solutions For Self-Urban Off 

Off Grid Guide 

יצירת       .2

ותפעול 

-micro מערכות 

grid 

 גריד ורשת חשמל חכמה בעידן של ייצור מבוזר ואנרגיות מתחדשות-דוח שמואל נאמן: מיקרו

Cool example –Brooklyn Microgrid network  

דוח מחקרי )משרד האנרגיה(: מערכות מיקרוגריד בישראל: תועלות משקיות, סוגיות חברתיות  

 ומתווה מדיניות ליישום

יצירת       .3

מסדרונות  

 תשתית אנרגיה

Comfort cooling residential buildings in Amsterdam Houthaven district 

District Heating and Cooling 

https://www.irena.org/cleanenergycorridors 

טעינה      .4

 חשמלית בעיר

 דוח שמואל נאמן: מדריך היערכות רשויות מקומיות לתחבורה פרטית חשמלית 

 מממ של הכנסת: כלים לעידוד השימוש בכלי רכב חשמליים

 מידע של משרד האנרגיה בנושא של רכב חשמלי

 How do cities support electric vehicles and what difference does it make? 

ייצור חשמל       .5

 ברמה השכונתית

Energy Garden initiative in London 

Energy communities: l innovationan overview of energy and socia   

ייצור חשמל       .6

 ברמת הבית

 כללי  –ייצור אנרגיה במבנים 

 מחקר ספציפי  –ייצור אנרגיה במבנים 

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Jul/IRENA_Off-grid_RE_Solutions_2018.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Jul/IRENA_Off-grid_RE_Solutions_2018.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Jul/IRENA_Off-grid_RE_Solutions_2018.pdf
file:///C:/Users/P75f/Dropbox/Academic/Research%20Projects/Israel%20100/Links%20for%20Implementation%20Kit/Urban%20Off-Grid:%2012%20Creative%20Solutions%20For%20Self-Sustainability%20in%20the%20City
https://www.energy-solutions.co.uk/guides/off-grid-guide.pdf
https://www.neaman.org.il/Files/Energy%20Forum%2039.pdf
https://www.brooklyn.energy/
https://www.idc.ac.il/en/schools/sustainability/documents/mikrogrid0israel.pdf
https://www.idc.ac.il/en/schools/sustainability/documents/mikrogrid0israel.pdf
http://www.cityzen-smartcity.eu/ressources/building-retrofitting/comfort-cooling-residential-buildings-in-houthaven-district/
https://www.euroheat.org/knowledge-hub/district-energy-explained/#:~:text=District%20energy%20networks%20are%20also,combined%20heat%20and%20power%20plants.
https://www.irena.org/cleanenergycorridors
https://www.neaman.org.il/Files/Private%20electric%20transportation%20readiness%20guide%20for%20municipalities_20190303144538.766.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/b420f664-e6fa-e711-80da-00155d0ad651/2_b420f664-e6fa-e711-80da-00155d0ad651_11_9251.pdf
https://www.gov.il/he/departments/topics/electricvehicle
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516305935
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516305935
https://www.energygarden.org.uk/
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC119433/energy_communities_report_final.pdf
https://www.gov.il/he/departments/guides/producing_energy_in_buildings
https://milkeninnovationcenter.org/he/publications/expanding-solar-energy-production-residential-buildings/
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 קישור נושא

סוגים       .7

שונים של ייצור 

אנרגיה עירוני 

 )גז, סולארי(

 סקירת טכנולוגיות לייצור אנרגיה מקומית 

-for-energy-renewable-integrated-https://gspp.berkeley.edu/research/featured/city

sustainability-urban 

מונים      .8

חכמים ומתקנים  

 חכמים 

-and-grids-consumers/smart-and-https://ec.europa.eu/energy/topics/markets

meters/overview_en 

meters-smart-https://www.smartenergygb.org/en/about 

בניה ירוקה       .9

 חכמה 

building-green-https://www.worldgbc.org/about 

 לקראת בנייה מאופסת אנרגיה בישראל

 net zero  dwellings-סימולציה ל

Development of net zero energy settlements using advanced energy technologies 

התייעלות    .10

אנרגטית )סוגים  

שונים, כמו 

תאורת לד 

ברחובות, קירור  

 וחימום וכו.( 

 התכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה )פרק ג(  –דוח משרד האנרגיה 

 https://www.energystar.gov 

שימוש    .11

אנרגטי חכם  

בשטחים מופרים 

)למשל גגות,  

מחלפים, 

פארקים  

 וכדומה(. 

 הערכת פוטנציאל הייצור הסולארי במרחב הבנוי בישראל  -דוח המשרד להגנ"ס 

Renewable Energy in Cities 

אגירת    .12

אנרגיה )ברמת 

הבית, רחוב, 

-https://www.irena.org/

./media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Mar/IRENA_storage_valuation_2020

dfp 

http://www.zeroplus.org/index.php/technology/technologies-overwiew
https://gspp.berkeley.edu/research/featured/city-integrated-renewable-energy-for-urban-sustainability
https://gspp.berkeley.edu/research/featured/city-integrated-renewable-energy-for-urban-sustainability
https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/smart-grids-and-meters/overview_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/smart-grids-and-meters/overview_en
https://www.smartenergygb.org/en/about-smart-meters
https://www.worldgbc.org/about-green-building
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib4/r0401-r0500/r0449.pdf
http://www.ibpsa.org/proceedings/BSO2016/p1147.pdf
http://www.ibpsa.org/proceedings/BSO2016/p1147.pdf
http://www.sbe16sydney.be.unsw.edu.au/Proceedings/31900.pdf
http://www.sbe16sydney.be.unsw.edu.au/Proceedings/31900.pdf
https://www.gov.il/he/departments/news/energy_2030
https://www.energystar.gov/
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/potential_for_solar_production_on_existing_structures_jan_2020
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Renewable_Energy_in_Cities_2016.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Mar/IRENA_storage_valuation_2020.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Mar/IRENA_storage_valuation_2020.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Mar/IRENA_storage_valuation_2020.pdf
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 קישור נושא

שכונה, עיר, 

 אשכול(

 סקירה של המדען הראשי על אגירת אנרגיה

https://www.worldenergy.org/assets/downloads/ES_Five_Steps_to_Energy_Storage

_ENGLISH.pdf-_ 

שיתוף ציבור    .13

בהחלטות  

 אנרגיה

https://d2e1qxpsswcpgz.cloudfront.net/uploads/2020/03/public_engagement_with

_energy_briefing_note.pdf 

התמודדות    .14

 עם עוני אנרגטי

poverty-energy-https://www.energypoverty.eu/about/what 

https://www.energypoverty.eu 

הפחתת    .15

 צריכת אנרגיה

indicators-efficiency-https://www.iea.org/reports/energy 

https://www.assist2gether.eu/documenti/risultati/energy_efficiency.pdf 

-Energy-Projects/Global-https://iiasa.ac.at/web/home/research/Flagship

Assessment/GEA_Chapter10_buildings_hires.pdf 

 ניו יורק המציגה ביצועי אנרגיה ומים של מבנים בעיר GISמפה מבוססת 

דוח מחקרי של  

תכנון ואנרגיה 

שקשור לישראל 

100 

 אנרגיה מתחדשת מקורקעת 

דוגמא מעוררת 

 השראה  

smartcity.eu/-http://www.cityzen 

בנק ידע חדש  

 ורלוונטי  

energy.eu/-https://our 

 
 
 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/elecricity_storage_aug_2020/he/elecricity_storage_aug_2020.pdf
https://www.worldenergy.org/assets/downloads/ES_Five_Steps_to_Energy_Storage_-_ENGLISH.pdf
https://www.worldenergy.org/assets/downloads/ES_Five_Steps_to_Energy_Storage_-_ENGLISH.pdf
https://d2e1qxpsswcpgz.cloudfront.net/uploads/2020/03/public_engagement_with_energy_briefing_note.pdf
https://d2e1qxpsswcpgz.cloudfront.net/uploads/2020/03/public_engagement_with_energy_briefing_note.pdf
https://www.energypoverty.eu/about/what-energy-poverty
https://www.energypoverty.eu/
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-indicators
https://www.assist2gether.eu/documenti/risultati/energy_efficiency.pdf
https://iiasa.ac.at/web/home/research/Flagship-Projects/Global-Energy-Assessment/GEA_Chapter10_buildings_hires.pdf
https://iiasa.ac.at/web/home/research/Flagship-Projects/Global-Energy-Assessment/GEA_Chapter10_buildings_hires.pdf
https://energy.cusp.nyu.edu/#/
https://curs.net.technion.ac.il/files/2020/10/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A6%D7%94.pdf
http://www.cityzen-smartcity.eu/
https://our-energy.eu/

