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 2018מרץ,  20

 סיכום עיקרי דברים - 17.07.2017סדנא בנושא כלי לבנייה ירוקה באדריכלות נוף 

 הסדנא ויום החשיבה מטרת 
  כבסיס לדיון. ECLIPSE, ו SITES ,ENVISION,  360שכונה   -היכרות כלים תכנוניים קיימים

 :, ושרלוונטיות להמשך התהליךשהוצגו לדיון מרכזיותשאלות 

 ? ירוקה נוף לאדריכלות החזון מהונחשב לאדריכלות נוף טובה ומוצלחת? /  מה .1

 ?(תקציב? איכות? ניהול? )רגולציה?  היום שלכם העבודה בעולם והצרכים הכשלים מהם .2

 ם ? האם קיים סדר עדיפות לטיפול?הנושאים הבוערי/  איזה שינויים נדרשים במציאות היומיומית .3

 ?360מה היחס של הכלי לשכונה  .4

 :השתתפו
ISALA - פוספלד-חצב יפה, תמר דראל –מארגנים/מרצים 

ILGBC -קרן שווץ, אביאל ילניק – -אגרנים/מרציםמ 

 אדריכלי נוף בולטים בעשייה בתחום, אנשי סביבה, אקולוגיה וקיימות, מנהלי פרוייקטים, נציגי  -אורחים

 המגזר ציבורי )משב"ש(, המגזר העסקי )ספקים ונותני שירותים( תשתיות, משתלות, ריהוט               

 בסוף הסיכום מצורפת רשימת משתתפים -וריצוף וכד'             

  משתתפים. 35-נשארו כ בקבוצות הדיון לשלבאיש,  50 -לת המפגש הגיעו כבתחי            

 לגבי תהליך קידום כלי מדידה מסקנות
 .לתהליך הביעו רצון לתרוםבקידום כלי מדידה לאדריכלות נוף ירוקה ואף  כל משתתפי הסדנא ראו חשיבות .1
תכניות המקודמות , 2017בישראל תמונת המצב ע"פ )"ירקרקות" -הכלי יעזור לבטל את הלגיטימציה ל .2

 , וכו'( בהליכים מיוחדים ומהירים

 .בפרויקט יר מהו "ירוק" ו"מידת" הירוק באם מיושםדלהגמקצוע אנשי ויאפשר ל
, אך צריך לרכז ולנצל את הידע שהצטבר בארץ במדריכי תכנון כבסיס יכול להיות מהלך טוב SITES-השימוש ב .3

 שונים וכו'

לב עם תהליכי התכנון. לא כלי מדידה של צ'ק ליסט אלא משהו שמוטמע באופן כלי מדידה צריך להשת .4

 אינטגרטיבי בתהליך. שלא יהיה כלי סטרילי ומנותק.
 ?או כלל ההיבטים של פיתוחבלבד לפארקים וגנים ציבוריים  מיועדכלי המדידה רק האם  -דיון המשך ל .5

  ?ואילו היבטים תשתיותהלתחום  ותתייחסאם הכלי יכלול הה -       

 ?קריטריוני סף בכלי המדידההאם ישולבו  -       

 :) טרם נעשתה פניה לאף גורם( אפשריים לתהליךציבוריים וממשלתיים שותפים 
פרטי, ציבורי, אקדמי ומשרדים ממשלתיים.. -מקום לשותפות במאמץ עם גופים שונים ממגזר העסקי אנו רואים

 פנייה לגופים רלוונטיים תעשה בהמשך.

 

 בברכה

 תמר דראל פוספלד וחצב יפה

 נציגי האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף 



 
 

 
 7מתוך  2עמוד 

 

 (אין חשיבות לסדר רישום הנושאים)הערה: סיכום עיקרי דברים  - 360נוף 

 נושא \פרק
 

ערך בחזון 
לאדריכלות נוף 
 טובה / ירוקה

"מ קנ (-תוכן )תהליך תכנון וביצוע ששואף ל
 פרוייקט

 זיהוי
 בעיות

 וכשלים

 הערות

. האתר. הקשר 1
 סביבתי

תכנון ופיתוח שתורם לאדם ולמערכות  פרויקט הוליסטי
 האקולוגיות הנמצאות באזור התכנון. 
תכנון משולב שמטשטש את הגבולות 

הסתכלות  -בין השימושים השונים
 הוליסטית על  המרחב. 

ל שלביו: כפרויקט אינטגרטיבי ב
(, תכנון, ביצוע,  PQמכרזים )כולל 

 פיקוח ותחזוקה, לרבות ניהול הפרויקט 

מתייחס 
לכל קנה 
מידה של 

 פרויקט

 
שייך לתכנון טוב )לא בהכרח "ירוק"(, כאשר פרויקט  הנושא

 שות למגוון התרחשויות במרחב. ייוצר פלטפורמות עם גמ
תכנון המעצים את התפקודיות החברתית והסביבתית בעזרת 

 הפיתוח. 
להדגיש את הנושא שאין נוסחה אחידה להצלחה של פויקט. כל 

 סיטואציה היא אחרת

. האתר. הקשר 1
 סביבתי

ע"ח שטחים פתוחים / ) בחירת האתר מיקום הפרויקט
 (צמוד דופן / שטחים מופרים וכו' 

  
גם ניתן לשקם  –מחייב הסתכלות על פוטנציאל של מרחב  .1

ם יש בכך אשטח מופר לטובת צרכים ציבורים ואקולוגיים 
 2 לטובת המרחב חשיבות והגיון

שיקום אתרים שננטשו או שמועתקים כגון להתייחס ל .2
 בסיסים צבאים.

חובה שהכלי גם יתייחס ספציפית לפרויקטים הקשורים  .3
והתחדשות עירונית, כאשר ערכים  38בינוי / תמ"א -לפינוי

חיוביים של המרחב הפתוח נשמרים ומוטמעים בתכנון 
 החדש / המשודרג.

 מרחק הליכה אל גן/פארק מאיזורי מגורים .4
. האתר. הקשר 1

 סביבתי
מקומיות/צביון  

 הפרויקט
-אקולוגית -סביבתית-חשיבות נופית

 תרבותית של אתר

  
להגדיר תנאי סף בנושאים עיקריים ומהותיים בשפה  רצוי

ברורה שלא ניתן להתפשר עליהם, למשל מניעת בנייה בשטחי 
    הצפה לפני שמתגבש התכנון.

. האתר. הקשר 1
 סביבתי

המגע בין הפרויקט 
 לשולים

 )דופן פיתוח(
 

תרומת הפרויקט למתרחש בשוליו 
 לכלל בעלי העניין 

 עוולות עבר()כולל שיפור /תיקון     

. האתר. הקשר 1
 סביבתי

לעבר הווה ועתיד )תכנון  התייחסות הזמן לציר ביטוי
 ארוך טווח(. 

 גמישות שמאפשר המרחב תכנון
 ציר פי על/  הצרכים פי על להשתנות

 .הזמן
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 נושא \פרק
 

ערך בחזון 
לאדריכלות נוף 
 טובה / ירוקה

"מ קנ (-תוכן )תהליך תכנון וביצוע ששואף ל
 פרוייקט

 זיהוי
 בעיות

 וכשלים

 הערות

 -. צוות התכנון 2
 סקר וטרום תכנון

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

 כנ"ל
 

 חייב התייחסות לשלב התבעות ולפני.   .1
מעורבות של אדריכלי נוף /אקולוגים וכו' מגיע מאחור מידי  .2

 בפרויקט.
ע"פ נושאי  למצוא את הפרטנרים -לחבר בין בעלי מקצוע  .3

 ולחבר אותם לעשייה, למשל אקולוגיים עירוניים(. הפרויקט
כל תחום, כולל עבור הגדרת נקודות זמן להתערבות  .4

 לשלב הפיקוח. חשיבות
 ידע שאין למתכנן ניקוז -התייחסות לשימור פני קרקע .5

 -. צוות התכנון 2
 סקר וטרום תכנון

-תכנון-תכנון
  ביצוע

פיתוח במרחב בנוי 
 קיים

 עירוניתפינוי בינוי.  התחדשות 
 38תמ"א 

  
-חובה שהכלי גם יתייחס ספציפית לפרויקטים הקשורים לפינוי

והתחדשות עירונית, כאשר ערכים חיוביים של  38בינוי / תמ"א 
 המרחב הפתוח נשמרים ומוטמעים בתכנון החדש / המשודרג

 -. צוות התכנון 2
 סקר וטרום תכנון

 ביצוע-תכנון-

העניין המושפעים זיהוי ושיתוף בעלי  שקיפות ושת"פ
מעורבים בפרויקט שמהפרויקט ו

 בתהליך קבלת החלטות

   

 -. צוות התכנון 2
סקר וטרום תכנון 

 ביצוע-תכנון

יצירת פלטפורמה שמשתפת ומנצלת  ידע / חדשנות
 את הידע שנמצא וזמין בחוץ!

שאול שאלות,  -תכנון ששואף ליותר
לומד, משתפר, מתפתח ומפיץ את 

 הידע.

 מלאה בין התעשייה לאקדמיהאינטגרציה   
ק בפרקטיקות לא יכול להוריד תוצרים סמחקר אקדמי שלא עו

 לשטח.
 

 -. צוות התכנון 2
 סקר וטרום תכנון

 ביצוע-תכנון-

 הצגה ודיון בחלופות איכותיות משילות
   

צמצום  -משאבים  מים  -. עיצוב 3
 הצריכה

פיתוח המעודד הפחתה בצריכת המים 
 המים צריכת התאמתאו /ו במרחב

 המקום של לקונטקסט

   

פיתוח המעודד מיחזור מים, שימוש  מחזור -משאבים  מים  -. עיצוב 3
 במים מושבים

   

טיהור  -משאבים  מים  -. עיצוב 3
מים והשבה 

 לסביבה הטבעית

או /ותרומה של מים מטוהרים לסביבה 
 במקום עניין לבעלי
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 נושא \פרק
 

ערך בחזון 
לאדריכלות נוף 
 טובה / ירוקה

"מ קנ (-תוכן )תהליך תכנון וביצוע ששואף ל
 פרוייקט

 זיהוי
 בעיות

 וכשלים

 הערות

  -. עיצוב 4
 צמחייה וקרקע

 -אקולוגיה 
 שימור/שיקום

הגדרת מטרות שמעבר ל"מיזעור 
נזקים". הטמעת מטרות שמכוונים 

 .restorativeלפיתוח 

נכון בכל 
פרויקט 

)ראה 
 הערה(

 
, ולעודד שיקום איזורים בתי גידול בסיכוןמראש  להגדיר .1

  אלו, למשל איזורי חמרה
שאלה לגבי פיתוח של  מגרשים פרטיים  ומגרשים בודדים   .2

מדיניות לשיקום שלהם. משליך על גיבוש  קונטקסטהו
 ?(האתר לבחירת שייך)אולי .הנדון מרחבאקולוגי של ה

לשאוף שרשימת הצמחייה של כל תוכנית תידרש להתייחס  .3
לתכנים אקולוגיים ולנתח ההשפעות הצפויות   על 

 הסביבה.
4.  

  -. עיצוב 4
 צמחייה וקרקע

העלאת מגוון 
 המינים

חשיבות להתמקד ולהגדיר בתי קיימת 
גידול על הצומח הנלווה, כולל חיבורים 

 רוחביים ליצירת רשת. 
שילוב של בתי גידול בתחום כולל 

התכנון האורבני לרבות בתי גידול 
 לחים. 

  
 הדברים לשניש"ירוק" אינו בהכרח טבעי, אך  להדגיש .1

 ( תפקידים שונים ולגיטימיים.והטבעי)הירוק 
 וצירי וואדיות של הגידול בית להגדרת התייחסות כולל .2

 (.לפיתוחאו /ו לשימור)ביטוי  ניקוז
מתחילת  -הדגשת הדרישה לביצוע סקרים מוקדם ככל שניתן .3

 שמתגבש תכנון הפרויקט לפני
שימוש בצמחייה שנחשבת לפלשנית / מזיקה -לקדם חינוך לאי .4

 למע' אקולוגיות.
 (sinksמניעת סיכון ביצירת מלכודות אקולוגיות ) .5
 הזמן ציר על התחזוקה לתחום התייחסות דרישת .6

  -. עיצוב 4
 צמחייה וקרקע

 צמחייה 
   

 דרישת התייחסות לנושא התחזוקה, לרבות של עצים.  .1
ניצול מי הנגר במרחב העירוני לטובת הצמחייה ככלל  .2

 ולטובת העצים בפרט. 
לחשוב אחרת על צמחיה חסכונית במים לא לוותר לגמרי  .3

 . "לא חסכונית"על צמחיה שהיא 
התייחסות למכרזים להכנת צמחייה מראש ע"י יזם  .4

 הפרויקט )מינים שקשים / איטיים לגידול( 
  -. עיצוב 4

 צמחייה וקרקע
התייחסות מיוחדת ומודגשת לנושא  עצים -צמחייה

העצים )שימור הקיים ועצים חדשים, 
התייחסות לבית השורשים, מקור 

 המים למחייה...( 

  
 כפי שנרשמו לנושא הצמחייה.  הערות .1
 קידום מפרטים שיטיבו את הצלחת העץ בפרויקט. .2
 (עצים)כופר  מהשיח חלק להיות חייבים כלכליים מנגנונים .3

  -. עיצוב 4
 צמחייה וקרקע

 גינון יצרני
    



 
 

 
 7מתוך  5עמוד 

 

 נושא \פרק
 

ערך בחזון 
לאדריכלות נוף 
 טובה / ירוקה

"מ קנ (-תוכן )תהליך תכנון וביצוע ששואף ל
 פרוייקט

 זיהוי
 בעיות

 וכשלים

 הערות

  -. עיצוב 4
 צמחייה וקרקע

דרך solar reflectance index (SRI) -להרחיב את הידע ב   לשייך את הנושא לאי החום העירוני העירוני החום אי
התייחסות להצללות אופקיות וכו', כימות צל, כימות החזר שמש, 

 כימות חלחול...

  -. עיצוב 5
משאבים 

 וחומרים

הגדרת מטרות שקשורות ל"קיימות"  חומרים -משאבים 
( עד לשלב (life-cycleשל כל החומרים 

חוזר/חידוש/מיחזור של פירוק לשימוש 
 וכו'

   

  -. עיצוב 5
משאבים 

 וחומרים
 

פיתוח מכוון 
היבטים מקומיים 

 חיוביים

פיתוח שמעצים את המקומיות 
 היבטים)תרבות, צמחייה, חומרים, 

 , וכו'( קהילתיים

   

  -. עיצוב 5
משאבים 

 וחומרים

פיתוח המעודד הפחתה בצריכת  אנרגיה-משאבים 
 האנרגיה במרחב

   

  -עיצוב . 5
משאבים 

 וחומרים

 פיתוח המייצר אנרגיה מתחדשת אנרגיה-משאבים 
   

  -. עיצוב 6
בריאות ורווחת 

 הציבור

המרחב הציבורי כולו מהווה  עירוב שימושים 
פלטפורמה לפעילות התושבים 

 .ומשתמשים שונים
 השימושים בין הגבולות טישטוש
 לטובת המרחב)שיפור  השונים
 (ציבוריים היבטים

  
 את להדגיש - עירוניים בשטחים מיוחד הדגש לשים .1

 החברתי האספקט
 שקיימת)למרות  יותר סביבתי דגש -התשתיות בתחום .2

 ...(לפרויקט שסמוכים עניין בעלי – החברתי לפן חשיבות

  -. עיצוב 6
בריאות ורווחת 

 הציבור

להכניס לתכנון היבטים של תרבות,  רבדים בפרוגרמה
 אומנות...

   

  -עיצוב . 6
בריאות ורווחת 

 הציבור

 -תכנון סביבה שמחברת בין אנשים  קהילתיות 
 להדגיש את הפן האנושי.

סביבה המעודדת שיתוף משאבים 
ופעילות בין אנשים )יצירת קהילות עם 

 אינטרסים משותפים(.

  
חשוב ששכלי המדידה יאפשר הגדרת מדיניות ע"פ  .1

 התכנים השונים.
 הנאה ממרחב ציבורי כמו מגינה פרטית  .2
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 נושא \פרק
 

ערך בחזון 
לאדריכלות נוף 
 טובה / ירוקה

"מ קנ (-תוכן )תהליך תכנון וביצוע ששואף ל
 פרוייקט

 זיהוי
 בעיות

 וכשלים

 הערות

  -. עיצוב 6
בריאות ורווחת 

 הציבור

אפשרות לביטוי של 
 הפרט

לאפשר יכולת ביטוי עצמי של הפרט 
 בסביבתו

  
גיל החוויה האישית של מגע עם שטחים פתוחים של בני   .1

איזה חוויה אנחנו רוצים לתת לילדים? אנחנו חלשים ... 3
בטיפול בעדינות במקומות, לטפל בחולי, לתקן, להיות 

 אינטימיים, לרפא במובן המקומי. 
  -. עיצוב 6

בריאות ורווחת 
 הציבור

עשייה במרחב הפתוח שמהווה מקור  אסטטיקה
להשראה ושמגדיל את השייכות וגאווה 

 במקום. 
דרישה לאסטטיקה במרחב היומיומי. 

שיפור הרף בתכנון, ביצוע וביקורת 
 המשתמשים. 

   

  -. עיצוב 6
בריאות ורווחת 

 הציבור

 נגישות לכלל אוכלוסיות נגישות 
  

 כולל מע' נלוות תומכות

  -. עיצוב 6
בריאות ורווחת 

 הציבור

נגישות למוקדים ממע' תח"צ.  קישוריות
 קישוריות לצירי הליכה / אופניים וכו'. 
שיפור ביכולת ההתמצאות והקריאות 

 המרחב

  
 ?אקולוגיים פרוזדורים קישריות

. תחזוקה 8
 ותפעול

תחזוקה קלה עיצוב לתחזוקה קלה  תחזוקה ותפעול 
המעודדת הפחתת עלויות וחומרים 

 לכל אורך החיים של הפרוייקט. 

   

. חינוך, מדידה 9
 ומעקב

הכלי מכוון לכל בעלי עניין שמעורבים  חינוך
בפיתוח, כולל גורמים ציבוריים 

הקובעים מדיניות ומקבלי החלטה, 
רשויות, ועדות מכרזים, מתכננים 

למיניהם, קבלנים )ביצוע, שיקום, ספקי 
חומרים, מתקני משחק וכו'(, מפקחים, 

 מנהלי פרויקטים, בקרים למיניהם...

  
 / ערכות חינוך!  הכשרת .1

 .עיריות של מחלקות מנהלי למשל - ויזמים ללקוחות -
 למתכננים  -
 ולספקים לקבלנים -

 למכרז שניגש לפני ספק/  לקבלן סף לקבוע אולי .2

. חינוך, מדידה 9
 ומעקב

יישום מדיניות של מדידה מעקב  מדידה ומעקב
ושיפור התפקודיות של המרחב 

ניתור, והעיצוב. שילוב מערכות 
למדידת צריכה ומניעת בזבוז. )מים 

 אנרגיה, פסולת וכד'(

   



 
 

 
 7מתוך  7עמוד 

 

 נושא \פרק
 

ערך בחזון 
לאדריכלות נוף 
 טובה / ירוקה

"מ קנ (-תוכן )תהליך תכנון וביצוע ששואף ל
 פרוייקט

 זיהוי
 בעיות

 וכשלים

 הערות

? 
)אולי מתחלק בין 
 פרקים אחרים...(

בתחום  תשתיות
 העיר 

 האורכיות התשתיות תחום ולשיקום לפיתוח להתייחס חובה   שרלוונטים הפרויקטים סוגי את לקבוע
 . העיר בתחום תשתית ומערכות, והממוקדות

? 
בין )אולי מתחלק 

 פרקים אחרים...(

תשתיות  פרויקטי
בין עירוניים 

)כבישים, מסילות, גז, 
מים, וכו'( ונקודתיים 

)התפלת מים, תחנות 
כוח, בריכות דגים 

 וכו'...(

 - -הרלווטנטים ההיבטים את לקבוע
 -אקולוגיים. -נופיים-סביבתיים
 -. האתר - ותרבותיים חברתיים
 נגר ניהול)ע"ע/חומרים/מים/  משאבים

 / ..( פסולת/  אנרגיה/  וניקוז
 
 

 הנגר מי את ולנצל לנהל ידע שהפרויקט לוודא - מים)לגבי   
 המים לעיתיםהשהייה ... /החדרה  או הפרויקט שיקום לטובת

 (שמביאים מהמים טובים יותר המסולקים

 
  

 


