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סקירה של התקן האמריקאי לתשתיות
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שינויי האקלים כבר  . קיצוני יותר
כאן

11.2016חיפה 







. ישן יותר

11.2016חיפה 

(12.2016)חיפה .  בבתי הזיקוקדלקיםשריפת מיכל 







כבישים

20-50 
שנה

גשרים

שנה  30-75

סכרים

50-100 years

צינורות תשתית

שנה 50-100

!היום 2070אנו בונים את 







?Envisionמדוע פותח 

  קיימים כלים לתחום ייעודי
(בניינים, כדוגמת כבישים)

  נועד למלא את הפער שנוצר
עבור מיזמי תשתית

  כלי הערכה אינם מתייחסים
למחזור חיים מלא של המיזם













1 SITING

NW1.1 Preserve Prime Habitat

NW1.2 Preserve Wetlands and Surface Water

NW1.3 Preserve Prime Farmland

NW1.4 Avoid Adverse Geology

NW1.5 Preserve Floodplain Functions

NW1.6 Avoid Unsuitable Development on Steep Slopes

NW1.7 Preserve Greenfields

2 LAND+WATER

NW2.1 Manage Stormwater

NW2.2 Reduce Pesticides and Fertilizer Impacts

NW2.3 Prevent Surface & Groundwater Contamination

3 BIODIVERSITY

NW3.1 Preserve Species Biodiversity

NW3.2 Control Invasive Species

NW3.3 Restore Disturbed Soils

NW3.4 Maintain Wetland and Surface Water Functions

NW0.0 Innovate or Exceed Credit Requirements
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(של האתר RUNOFF CURVEשיפור ביחס ל)שיפור הדרגתי ביחס למצב האתר לפני בפיתוח *



ניקוד הסעיפים
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ניקוד הסעיפים





Necaxa – Àvila Camacho 
Highway, Sierra Oriental, 
State of Puebla, Mexico

36.64 km long stretch
6 double tunnels, 12 bridges, four-
lane roads
2.5 hours (5.3 hours before) travel 
time from DF to Tuxpán
16,400,000 m3 soil removed
36.6 km toll-free highway
US $ 75 million investment









Envisionפי -עללפרוייקטהערכה 





ניהול נגר עילי

שימור בתי גידול

שימור תפקוד בתי גידול לחים

שימוש באנרגיה מתחדשת  
(מאוזן אנרגטית)

צמצום צריכת מי שתייה

הסטת פסולת מאתרי הטמנה



איכות התכנון לרמה משקמת

ניהול נגר עילי

שימור בתי גידול

שימור תפקוד בתי גידול לחים

ל קיטו"הבינת"שדהדירוג רמת הקיימות . יישום קיימות בתכנון

IDB 360 AWARDS 2014ח "מתוך דו



ENVISIONמאמצי 



ניסיון מהשטח

מבין הערים בהן הוכשרו  

:לפי התקןפרוייקטים

ונקובר

לס'לוס אנג

ניו יורק

דאלאס

אורגוןפורטלנד

(ISI .2017אתר : מקור*)



ENVISIONרשויות שעושות שימוש ב 

חברות המשתמשות 

ניסיון מהשטח



(רשימה חלקית)Envisionחברות המשתמשות בתקן  

הכשירו עובדים והטמיעו כשיטת עבודה לתכנון פרויקטים

(ENV-SP)מוסמכים לתקן + 5000כ 

חברות המשתמשות 

ניסיון מהשטח



טבע פוגש עיר פוגשת טבע| גמר תחרות פארק המצוק 
תל אביב, תחרות הפארק החופי

|  מעצב המתמחה בתכנון לחיות הבר במרחב העירוני -דניאל מטקלף : צוות התחרות
הנדסת סביבה ומשאבי מים-יוני גורן | אדר׳ מתן מאייר | אקולוג –ד״ר אסף שוורץ 



מיפוי שירותי המערכת הרצויים בתכנון. יישום קיימות בתכנון

(2016נחלת הכלל . )אביבתל , תחרות הפארק החופי



מיפוי רמת הקיימות של התכנון. יישום קיימות בתכנון

(2016נחלת הכלל . )אביבתל , תחרות הפארק החופי



ENVISION|סיכום 
גדול מ"בקנאזרחיות ופיתוח תשתיות

לרמה מוניציפליתמכוון 

תשתיות ונוף כמערכתהערכה מתבצעת לבניינים

הפרוייקטסוג 

.  תכנון מפורט לביצוע/ ראשוני תכנון( / חלקי)ע"תבתכנון  בתהליך  התאמה לשלב

התכנון

ברשויות מקומיות ולמכרזים  עבודה פנימי כלי: ללא הסמכה

(מסמך מנחה לקיימות)

מותנה בהגשת מסמכים לבדיקה חיצונית  . הסמכה לתקן

(הביצועתיעוד התכנון ועמידה ו)

הערכה/רמת הסמכה

דרישות הוכחה גמישות יחסית ומשתנות לפי סוג 

(  benchmark)התשתית ומקרה השוואה 
ודרישות  רמת פירוט

וסטנדרטים



ENVISION|סיכום  סיכום
מגיבוש חזון לתקן( 2008-2012)שנים  14.

אקדמיה–שיתוף פעולה איגוד מקצועי 2.

כיוון אל רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים להטמעה במכרזים כסטנדרט3.

יצירת כלי עבודה גמיש המתאים למגוון רחב של התמחויות בתעשייה4.

סף כניסה יחסית נמוך כאסטרטגיה להטמעה  5.

יצירת בסיס ידע להמשך מחקר ופיתוח6.



יפהחצבנוף-אדריכל

M.L.A | ENV-SP
hatzavy@new-commons.com

mailto:hatzavy@new-commons.com
http://nachalat.com/?mode=home&lang=he
http://nachalat.com/?mode=home&lang=he

