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 #1סיכום מפגש סקירה כללית ו –כלי לבנייה ירוקה באדריכלות נוף 

  כללית סקירה

והבנייה הירוקה בישראל הנוף מקדם כלי עבודה חדשני וייחודי להטמעת עקרונות הקיימות -איגוד הישראלי של אדריכליה

 .2020המציאות התכנונית בתעשיית התכנון והבנייה בישראל , משימה חשובה לאור פרויקטים, חדשים וקיימים כאחדב

  פתוחים.השטחים בתשתיות, ובפארקים, ב מרחב הציבורי,בהכלי מיועד להעריך את רמת הקיימות 

פלטפורמה רחבה  גייסנו. בהמשך פיתוח מפורטבסיס לכהמדידה  לכלי חזוןהאת  מטרה לגבשהצבנו  2018שנת עד סוף 

, מרשויות מקומיות, מחברות פרטיות הממשל גים ממשרדיינצ םביניה ,ולראיה של אנשי מקצוע שותפים למשימה

התהליך בין כדי ליעל את  .השנה במהלךעבודה  מפגשי 3 נקבעו .ולהשגת מטרה ז .ומהאקדמיה מהמגזר השלישי

 .ה מדוקדקתנדרשת הכנ כל מפגשלקראת  .עודי לנושאאתר ייוקם ים, המתרעדיין נאלו שו ,המשתתפים הרבים שנרתמו

 ורשותבש הייחודי תרום מהידעבסיס לדיון בכל מפגש, ולכ, מכוונים להשיב על שאלונים המשתתפים מתבקשכל אחד מ

 עודיות. ימטלות יב וומיכולותי

 

 "א(ת' אונ של סביבה ללימודי פורטר "סביב 11.4.18 התקיים) #1 מפגש
 :המפגש מטרת

הגדרת הנושאים והגדרת קנה המידה התכנוני אליו יתייחס הכלי  המדידה: כליאפיון המשתמשים אליו מכוון 

 והקריטריונים הנדרשים למדידת קיימות באדריכלות נוף ישראלית.

 :עצמו המפגש

 . שעות 4-השתתפו בסדנא עצמה שערכה כ אנשי מקצוע 31 -ו  המקדיםבשאלון אנשי מקצוע השתתפו  50כ 

ייה בסדנה עובדו תוצאות השאלון בעבודה בקבוצות. רשימת המשתתפים בשלב זה כללה אדריכלי נוף בולטים בעש

ראשונית בתחום מהמגזר הציבורי, הפרטי, ארגונים לא ממשלתיים, והאקדמיה בישראל. בתום הסדנא הושלמה רשימת 

 קריטריונים ונושאים למדידה והערכה. של 

 בית.כשיעורי משתתפי הסדנא נרשמו להמשך לימוד והגדרת הקריטריונים 

 : עיקריות מסקנות

מסקנות מהשאלון ופירוט תוצאות . #1מפגש והמכוון עיקרי המסקנות מפורטות בסעיף זה בהתבסס על השאלון , מוראכ

 בהמשך.  1 מופיעים בנספח

  יעוד הכלי: .1
a. :כדי להתמודד עם ריבוי התוכניות  ,על הכלי להיות מותאם תחילה לתב"עות ולתכניות אב קנ"מ תכנוני

ולקראת לתת מענה לתוכניות שאושרו בעבר  זאת יש. אם בהן יכללו ימותהקי תכנילוודא ש כדיהמתגבשות 

 . והביצועהמפורט שלבי התכנון 
b. ויקטים במרחב העירוני, בדגש על רחובות עירוניים, פר הבולטים הדורשים התייחסות הינם סוג הפרוייקטים

 . , וכן תשתיות בין עירוניותתשתיות ושצ"פים
על הנושאים למדידה להיות בעלי בסיס כמותני חזק הניתן למדידה והשוואה בין  :אפיון וסוג המידע למדידה .2

של חשיבות הכרה ו ההבנ איכותניים המאפשרים פרויקטים. בכל נושא למדידה יש ליצר תמהיל עם קריטריונים

 בעלי שונותו פרויקטיםבשונות בין  בסיס להכרהכ, וועדות בובסיס לדיון בישיבות ויהוו איכותניים . קריטריונים הנושא

 .תסביבתיו תחברתי
כלי עבודה עיצובי, המשמש את אדריכלי הנוף במשרדים, ומכוון אל מזמיני העבודות ובודקי  משתמשים:קהל  .3

. קריאות התוצר חשובה לתקשור הערך המוסף לקהל ולהשתמש בתוצרהתוכניות במגזר הציבורי, אשר ידעו לקרוא 

 הרחב
  מדידה:וערים במציאות הישראלית אליהם יש להתייחס בנושאים ב .4

a. ניהול נגר ותכנון רגיש למים 
b. שלד עצים עירוני 
c. הליכתיו, קישוריות וצירים יקרוקים 
d. הפחתת אפקט אי החום העירוני 
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e. ון לפרוייקטתחומי השותף ושלב החז-צוות תכנון רב 
f.  תכנון סביבה המחברת בין אנשים ומעודדת שיתוף משאבים –קהילתיות 

 (פרטים יופצו בהמשך -סמינר הקיבוציםככל הנראה ב 23.5.2018תקיים י) #2מפגש  -המשך הדרך 
הממצאים שעלו ממטלות  עדכון והצגת .נדרשים לכלי כלים משלימיםו אפיון התוצרעל קיים דיון למטרת המפגש 

 #1המשתתפים אחרי מפגש 

 (פרטים יופצו בהמשך - 5.9.2018תקיים י) #3מפגש  -המשך הדרך 
 הצגת החזון לכלי והמשך הדרךמטרת המפגש 

 

 יםפרשמה למפגשים ופרטים נוסלה

 

 בברכה

 וחצב יפה גל, לטם סתמר דראל פוספלד

 בניה ירוקה וקיימותצוות כלי המדידה. 

 נוףהגוד הישראלי של אדריכלי האי

https://lotemsegal.wixsite.com/medida/blank-1
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 : 1 נספח

 סיכום תוצאות השאלון:

 מאוזנת למגזרים עם נציגות בולטת למזמינים ולנציגי המגזר הציבוריחלוקה  משתתפים לפי מגזר: 

 

  
 

 (2020)נבחן לאור המציאות התכנונית בתעשיית התכנון והבנייה בישראל יעוד הכלי: 

a. :(.74%) על הכלי להיות מותאם תחילה לתב"עות ולתכניות אב קנ"מ תכנוני 

המשמעות היא יצירת כלי הערכה לשימוש  והביצוע(.)בשלבים מאוחרים יותר להקיף את כל שלבי התכנון 

 .הרגולטור והמזמין
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b. הבולטים הדורשים התייחסות הינם פרויקטים במרחב העירוני, בדגש על רחובות עירוניים,  סוג הפרוייקטים

 תשתיות ושצ"פים.
 

 

על הנושאים למדידה להיות בעלי בסיס כמותני חזק הניתן למדידה והשוואה בין  :אפיון וסוג המידע למדידה .5

פרויקטים. בכל נושא למדידה יש ליצר תמהיל עם קריטריונים איכותניים המאפשרים הכרה בשונות בין פרויקטים 

 ומשתנים סביבתיים.
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ן אל מזמיני העבודות ובודקי כלי עבודה עיצובי, המשמש את אדריכלי הנוף במשרדים, ומכוו משתמשים:קהל  .6

התוכניות במגזר הציבורי, אשר ידעו לקרוא ולהשתמש בתוצר. קריאות התוצר חשובה לתקשור הערך המוסף לקהל 

 .הרחב
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 נושאים בוערים במציאות הישראלית אליהם יש להתייחס במדידה: .7

 


