
(א" איש בכ5-6 קבוצות בהשתתפות 5) הדגשים ונושאים חסרים שעלו בקבוצות הדיון: #1סיכום דיון פתוח של מפגש 

:נושאים שעליהם הייתה הסכמה בין הקבוצות
רב תחומיות- פלטפורמה רחבה - 1

הכל פרויקט השאיפה היא לתכנון וביצוע הוליסטי- 2

          קבוצה 

נושא

נושאים חדשים מוצעיםטלי וקסלרמיכל ביטןזיו כהןמור דיןנעמה

: להתמקד בשני שלביםמ"קנ

ע ותוכניות לביצוע ולגבי "תב

להתמקד , תוכניות שאושרו

במפורט

עות מכל סוג ובכל רמה"תב

אז - לגבי תוכניות שאושרו

להתמקד במפורט

מתארית מקום ראשון

ואז מפורטות בעלות השפעה

ע"רמת התבתוכניות מפורטות

- סוג פרויקט 

השפעה מירבית

+ צירים+ רחובות - על האדם

פים"שצ

תשתיות בין - אקולוגיות' על מע

עירוניות

גישה דיפרנציאלית לפי הפרקים 

מלווה תרשים זרימה  (?)השונים 

של מה שמטפלים קודם

רובעים ושכונות

צירים עירוניים

תשתיות בין עירוניות

, פים"שצ )כל מה שקשור לעיר 

('רחובות וצירים וכו

, פים"שצ )כל מה שקשור לעיר 

('רחובות וצירים וכו

תשתיות בין עירוניות

להבדיל בין אוריינטציה וקריאות 

המרחב לבין לנגישות

יעודד לתחרות בין )כמותני אופי כלי המדידה

רקע איכותני /עם בסיס, (רשויות

מפורטת למדדים הכמותיים

כמותני אך משתנה לפי '  מינ50%

מאחר וקשור  למקבלי . פרקים

צריך להיות מאוזן עם , החלטה

האיכותני

 איכותני 50%- כמותני ו50%

איכותני שמסביר תהליכים )

(ואופן הטמעתם

כמותני עם הסבר שמתבסס על 

ערכים איכותניים

 איכותני 20% כמותני 80%

(האיכותני חייב להישמר)

- סרגל המדידה לא מתחיל מאפס

להבין את הערך השלילי של כל 

התמודדות עם נושאים )נושא /פעולה

(סותרים בתחום הקיימות

יעודד ) קובעי מדיניות 50%קהל היעד

 (תחרות בין רשויות

 מכוון אדריכלי נוף50%

קובעי מדיניות שישפיעו על 

התמכננים

(ראשון)קובעי מדיניות 

גירסאות שונות לקהלים 

(למשל ימי עיון)שונים 

אדריכלי נוף ומשרדים מתכננים

שהם יתנו כלים לקובעי מדיניות 

לקבלת החלטה

יזמים ומקבלי , לקוחות, מזמינים

החלטה

חוות דעה של מומחים ואדריכלי נוף

, אך שגם יוכלו להפעיל במשרדים

, כדי להציג בפני קובעי המדיניות

טבע עירוני* נושאים בוערים

שלד עצים וצל* 

לא רק )תכנון מוטה תחזוקה * 

(בצמחייה

: חסר* 

שימור ואיסוף גיאופיטים- 

החזית החמישית- גגות ירוקים - 

לרבות סקר טבע , רקעים וסקרים* 

עירוני

ללא )שטחים חקלאיים פתוחים * 

מבני חקלאות

ניהול בר קיימא של יערות* 

שלד עצים* 

אקולוגיות עירוניות' מע* 

נגר* 

שלד עצים וצל

חינוך לטבע

שימור וטיפוח נוף תרבות וזהות * 

מקומית

עירוב שימושים בתכנון וחללים * 

רב תכליתיים

קהילתיות* 

קישוריות וצירים . הליכתיות* 

ירוקים במרחב ציבורי איכותי

חינוך לקיימות* 

לפחות בכל הקשור )מדד כלכלה * 

(בתחום העיר

רבדים בפרויקט* 

ניהול נגר מחולק לנושאים נפרדים* 

" חיסכון במים"להתנגד לעקרון של * 

אולי שימוש מושכל - בתחום העיר 

חיסכון , בכל מקרה)? במים כחלופה

(במים פוגע בחלחול

- נושאים בוערים

איכות

צדק חברתי

עירוב שימושים

הליכתיות

זיהום אוויר

רעש

זהות מקומית* שיתוף ציבור, צדק חברתי

:להשלים

ידע מקומי מסורתי בכלל - 

התחומים

חינוך ומודעות לקיימות- 

קהילתיות* 

תמיכה במגוון הביולוגי הטבעי* 

דגש על דבורי בר ושירותי * 

האבקה

רציפות בעולם הטבע * 

(פרוזדורים אקולוגיים)

תכנון , תכנון מטה קהילה* 

צמצום ג׳נטריפיקציה, מלמטה

- נושאים בוערים

ניהול משאבים

מים* 

צמצום זחילה עירונית* 

תחזוקה* 

ניהול פסולת ואשפה: חסר

אדם במרחב -ממשק טבע* 

(התייחסות לפעילות)

ניהול ושימור נחלים* 

ניצול משאב המים קיים לפני * 

שנעשה נגר

מים* ניהול נגר

אנרגיה* 

חומרים ותעשייה ירוקה* 

תחזוקה* 

זיהום אור: חסר* 

צוות תכנון רב תחומי* ניהול פרויקטים

חינוך לקיימות* 

הטמעת שיטות - מכרזים* 

ואצמעים שיבטיחו מלאי צמחייה

מדדי איכות במכרזיםתוכנית אחזקה ארוכת טווח

צוות תכנון רב תחומי

כל נושא בכלי חייב לקבל 

לא מדלגים על אף )התייחסות 

(פרק

חינוך לקיימות

מדידה והערכה של תפקודיות 

הפרוייקט לאורך זמן

הכלי צריך להיות מכוון גם * 

לקבלנים

לוודא שמנצלים כלים קיימים * 

בתחום הבר קיימא

לנסות להבין מי יכריע בתחום * 

 3יתכן וכדאי לדרוש לפחות - האיכותני

יועצים/חוות דעה של מומחים

?מהו מנגנון ההטמעה* 


