
שר סביבתי
1. האתר. הק

בחירת האתר מיקום האתר במרחב בנוי קיים - ולא על שטחים פתוחים. מיקום הפרויקט
העדפת פיתוח במרחב בנוי המצופף או מחדש שטחים מופרים. 

)dlefinworb-dlefiyarg-dlefineerg(

נוף תרבות וזהות 
מקומית

שימור והעצמה של נופי תרבות וזהות מקומית בתחום הפרויקט וסביבתו.

המגע בין הבנוי והפתוח 
)דופן הפיתוח(

התייחסות תכנונית לקו המגע של הבינוי עם השטחים הפתוחים 
ומערכות טבעיות

2. צוות התכנון - סקר 
וטרום תכנון

תכנון רוחב, רב תחומי. כלל תחומי התכנון שותפים לגיבוש החזוןרב תחומיות

חוסן תכנוני - אירועי 
קיצון סביבתיים

התייחסות לעבר הווה ועתיד )תכנון ארוך טווח(. תכנון המרחב שמאפשר 
גמישות להשתנות על פי הצרכים / על פי ציר הזמן. )שינויי אקלים, 

אירועי קיצון(

התייחסות לעבר הווה ועתיד )תכנון ארוך טווח(. תכנון המרחב שמאפשר חוסן תכנוני - חברתי
גמישות להשתנות על פי הצרכים / על פי ציר הזמן. )שינויי אקלים(

זיהוי ושיתוף בעלי העניין המושפעים מהפרויקט ועירובם בתהליך קבלת שקיפות ושיתוף ציבור
ההחלטות. משילות - הצגה ודיון בחלופות איכותיות

3. עיצוב -  מים

משאבים - צמצום 
הצריכה

פיתוח המעודד הפחתה בצריכת המים במרחב

פיתוח המעודד מיחזור מים, שימוש במים מושביםמשאבים -  טיהור ומחזור

משאבים -השבת מים 
לסביבה הטבעית

תרומה של מים מטוהרים לסביבה 

שטחים מחלחלים, השהייהניהול נגר

שימור וטיפוח בתי גידול 
לחים

בריכות חורף, נחלים, אחו לח, בתי גידול ימיים

כלי מדידה באדריכלות נוף בישראל. שלב החזון
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עקרונות למדידה*
 פרק / 

נושא
 פרק / 

נושא
ערך בחזון לאדריכלות-

נוף טובה / ירוקה
ערך בחזון לאדריכלות-

נוף טובה / ירוקה
תוכן 

תהליך תכנון וביצוע ששואף ל...
תוכן 

תהליך תכנון וביצוע ששואף ל...



4. עיצוב -  צמחייה וקרקע
שימור קרקע עידית )קרקע משובחת( ומניעת ארוזיהשימור קרקע 

ניהול מאזן עבודות עפר שאינו פוגע בסביבה הטבעית ובנוףעבודות עפר

עיצוב בתי גידול עשירים, 
מגוונים וחסונים 

שימור/שיקום/ העצמה. הגדרת מטרות שמעבר ל"מיזעור נזקים". 
הטמעת מטרות שמכוונים לפיתוח שלא רק משקם, אלא מעצים 

.)evtiarotser( תפקודיות

חשיבות להתמקד ולהגדיר בתי גידול על הצומח הנלווה, כולל חיבורים העלאת מגוון המינים
רוחביים ליצירת רשת. כולל בהגדרת בית הגידול של וואדיות וצירי ניקוז 

)ביטוי לשימור ו/או לפיתוח(. שילוב של בתי גידול בתחום התכנון האורבני 
לרבות בתי גידול לחים. דרישת התייחסות לתחום התחזוקה על ציר הזמן

דרישת התייחסות לנושא התחזוקה, לרבות של עצים. )מפרט תחזוקה, צמחייה - תחזוקה
הקצאת משאבים וכד’(

צמחייה- שלד עצים/
שלד עצים עירוני

התייחסות מיוחדת ומודגשת לנושא העצים )שימור הקיים ועצים חדשים, 
התייחסות לבית השורשים, מקור המים למחייה...( 

גינון יצרני
עיצוב מיקרו אקלים 

ממותן 
לשייך את הנושא לאי החום העירוני 

הגדלת הבניומסה באתר. ספיחת פחמןביומסה

שאבים 
5. עיצוב -  מ

וחומרים

שימוש בחומרים מקומיים, התקשרות עם ספקים מקומיים )מהקהילה(משאבים - חומרים

הגדרת מטרות שקשורות ל"קיימות" של כל החומרים efil )ngised-משאבים - חומרים
elcyc(( עד לשלב של פירוק לשימוש חוזר/חידוש/מיחזור וכו’

פיתוח המעודד הפחתה בצריכת האנרגיה במרחבמשאבים -אנרגיה

פיתוח המייצר אנרגיה מתחדשתמשאבים -אנרגיה

ריהוט, פרטים וחומרי גמר. מעבר לחומרים טבעיים, כימיה בטוחה, שימוש בחומרים בטוחים
חומרים נדיפים וכד’

6. עיצוב -  בריאות ורווחת הציבור

הגדרת ממשקים בין טבע לעיר.   חינוך לשימור וחשיפה לטבעטבע עירוני במרחב הבנוי

עיצוב חללים רב 
תכליתיים

המרחב הציבורי כפלטפורמה לפעילות תושבים ומשתמשים שונים.

פיתוח שמעצים את הקהילות המקומיות )יצירת מקומות עבודה, פיתוח קהילה מקומית
התקשרות עם ספקים מקומיים, תיירות, תרבות, צמחייה, חומרים, 

היבטים קהילתיים, וכו’(

תכנון סביבה שמחברת בין אנשים - להדגיש את הפן האנושי. סביבה קהילתיות ושיתופיות
המעודדת שיתוף משאבים ופעילות בין אנשים )יצירת קהילות עם 

אינטרסים משותפים(.

אסטטיקה, אמנות 
ותרבות

עשייה במרחב הפתוח שמהווה מקור להשראה ושמגדיל את השייכות 
וגאווה במקום. דרישה לאסטטיקה במרחב היומיומי. שיפור הרף בתכנון, 

ביצוע וביקורת המשתמשים. 

אפשרות לביטוי של 
הפרט

לאפשר יכולת ביטוי עצמי של הפרט בסביבתו

נגישות לכלל אוכלוסיותנגישות 

גינון קהילתי, גינון טיפולי, יער מאכל וכד’גינון יצרני

קישוריות וקריאות 
המרחב

נגישות למוקדים ממע’ תח”צ. קישוריות לצירי הליכה / אופניים וכו’. 
שיפור ביכולת ההתמצאות והקריאות המרחב

עידוד הליכתיות ופעילות 
גופנית

מרחבים נוחים בטוחים להליכה בכל שעות היממה. שילוב מערכות 
המעודדות פעילות גופנית

 פרק / 
נושא

 פרק / 
נושא

ערך בחזון לאדריכלות-
נוף טובה / ירוקה

ערך בחזון לאדריכלות-
נוף טובה / ירוקה

תוכן 
תהליך תכנון וביצוע ששואף ל...

תוכן 
תהליך תכנון וביצוע ששואף ל...

כלי מדידה באדריכלות נוף בישראל. שלב החזון

עקרונות למדידה
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8. תחזוקה ותפעול
עיצוב לתחזוקה קלה המעודדת הפחתת עלויות וחומרים לכל אורך החיים  תחזוקה קלה

של הפרויקט. 

יישום מדיניות של מדידה מעקב ושיפור התפקודיות של המרחב והעיצוב. מדידה ומעקב
שילוב מערכות ניתור, למדידת צריכה ומניעת בזבוז. )מים אנרגיה, פסולת, 

תחזוקה וכד’(

9. חינוך, מדידה ומעקב

הכלי מכוון לכל בעלי עניין שמעורבים בפיתוח, כולל גורמים ציבוריים חינוך
הקובעים מדיניות ומקבלי החלטה, רשויות, ועדות מכרזים, מתכננים 
למיניהם, קבלנים )ביצוע, שיקום, ספקי חומרים, מתקני משחק וכו’(, 

מפקחים, מנהלי פרויקטים, בקרים למיניהם...

שנות 
10. חד

ומצויינות

יצירת פלטפורמה שמשתפת ומנצלת את הידע שנמצא וזמין בחוץ! תכנון ידע / חדשנות
ששואף ליותר- שאול שאלות, לומד, משתפר, מתפתח ומפיץ את הידע.

ידע / חדשנות - ערים 
חכמות

חיבור הפרוייקט למערכות חכמות בסביבה הבנוייה, המעודדת קריאות, 
שימוש מיטבי באתר וחסכון במשאבים

1

 פרק / 
נושא

ערך בחזון לאדריכלות-
נוף טובה / ירוקה

תוכן 
תהליך תכנון וביצוע ששואף ל...

כלי מדידה באדריכלות נוף בישראל. שלב החזון

עקרונות למדידה
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