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 #2סיכום מפגש השלמת 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

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

  .בכלל שטחים פתוחיםבתשתיות, ובפארקים, במרחב הציבורי, הפיתוח בפרויקטים במיועד להעריך את רמת הקיימות של 

פלטפורמה  הוחלט על יצירת . בסיס להרחבת התכנים בהמשךכ, 2018שנת עד סוף חזון לכלי החליטה לגבש הנהלת האיגוד 

לראיה, עד כה  ., גם שאינם אדריכלי נוףזו כשותפים למשימהבעיצוב ותכנון המרחב הפתוח רחבה של אנשי מקצוע העוסקים 

רשויות מקומיות, נציגי גים ממשרדים ממשלתיים, ינצממגוון רחב של מקצועות,  מומחים: שותפים לדרך 100 -כ נויהצטרפו אל

התייחסות   תנדרש ליך גיבוש החזון מורכב מסדרה של שלושה מפגשים, אליהםתה חברות פרטיות ומהמגזר השלישי.

, ולהכין כל סדנאבבסיס לדיון כ, מכוונים משתתפים מתבקשים להשיב על שאלוניםהשותפים לפני המפגש, ובמפגש עצמו. 

 ., כל אחד לפי תחום מומחיותו, התורמות לגיבוש התכנים של החזוןעודיותימטלות י

 עד כה התקיימו שני מפגשים: 

 . אפיון קהל היעד הגדרת הקריטריונים למדידה – #1מפגש  •

  אפיון ממשק כלי המדידה – #2מפגש  •

פרטים  - 5.9.2018 בתאריך יתקיים הצגת החזון, התכנים שנבחרו למדידה, סדרי עדיפות, והמשך הדרך :#3מפגש  •

 . יופצו בהמשך

 מפורט בהמשך.  #2סיכום מפגש  , #1תקציר סיכום מפגש להלן 

 

 "א(ת' אונ של סביבה ללימודי פורטר"ס ביב 11.4.18 התקיים) #1 מפגש -ייעוד הכלי 

 25.4.18הופץ ביום  ,(#1 תוצאות שאלוןאת נספח המפרט )כולל  #1של מפגש  סיכום מפורט

 :המפגש מטרת

הגדרת הנושאים והקריטריונים הנדרשים ואפיון המשתמשים אליו מכוון הכלי, הגדרת קנה המידה התכנוני אליו יתייחס הכלי 

 למדידת קיימות באדריכלות נוף ישראלית.

 : עיקריות מסקנות

  יעוד הכלי:י .1

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

 שלבי התכנון והביצוע. )לוודא שהתכנים יכללו(, אך גם לתת מענה לתוכניות שאושרו בעבר ולקראת 
b. פרויקטים במרחב העירוני, בדגש על רחובות עירוניים, תשתיות  הבולטים הדורשים התייחסות הינם סוג הפרוייקטים

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

של חשיבות הנושא ובסיס לדיון הכרה הבנה ואיכותניים המאפשרים  בכל נושא למדידה יש ליצר תמהיל עם קריטריונים

 סביבתיים.חברתיים וומשתנים  פרויקטיםת בין בשונובישיבות וועדות ומיניהם, ובסיס להכרה 
כלי עבודה עיצובי, המשמש את אדריכלי הנוף במשרדים, ומכוון אל מזמיני העבודות ובודקי התוכניות  קהל משתמשים: .3

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

 ות הישראלית אליהם יש להתייחס במדידה: נושאים בוערים במציא .4
a. ניהול נגר ותכנון רגיש למים 
b. שלד עצים עירוני 
c. הליכתיו, קישוריות וצירים יקרוקים 
d. הפחתת אפקט אי החום העירוני 
e. תחומי השותף ושלב החזון לפרוייקט-צוות תכנון רב 

f.  תכנון סביבה המחברת בין אנשים ומעודדת שיתוף משאבים –קהילתיות  
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 (בסמינר הקיבוצים 23.5.18 -ב תקייםה) #2פגש מ
 בהמשך.  1תוצאות ומסקנות מהשאלון מופיעים בנספח 

 :המפגש מטרת
מונחה וקיום דיון  #2משאלון המכוון שעלו צגת הממצאים ה ודיון על תוצירים וכלי משלימים נדרשים ע"יאפיון כלי המדידה, 

 בקבוצות עבודה.

. 

 :משתתפים ותוכן המפגש 
 אורחים הציגו. 2 אנשי מקצוע ענו על השאלון המקדים. 44 שני מקצוע. 18השתתפו  #2במפגש 

בשל בלבול . אנשים נאלצו לבטל את השתתפותם 23-הימים לקראת המפגש כ , אך במהלך42הרשמה מוקדמת עמדה על 

שני משתתפים נשרו בדרך. במיקום קיום המפגש בסמינר הקיבוצים )מתברר שיש סניף לסמינר בקריית המכללות בצפון ת"א(, 

מגזר הציבורי, הפרטי, ארגונים לא אקולוגים שמייצגים את הרשימת המשתתפים כללה אדריכלי נוף, אדריכלית, אגרונומים, ו

 שעות.  4ך ערממשלתיים, והאקדמיה בישראל. המפגש 

שותף -, מנכ"לישראל טאובר ". ג"תכנון סביבתי וממ-תמה-גישות טכנולוגיות ואנושיות להנגשת מידע" :אורח הרצאת .1

 תכנון סביבתי ומערכות מידע גיאוגרפי"  -ב"תמה
ליים, במיוחד כאשר נדרש לרכז מידע מריבוי מטרת ההרצאה הייתה לחשוף את היתרונות בניהל ידע באמצעים דיגיט

לרשות  ההרצאה עמודמקורות, תוך זמן קצר ושיהיה נגיש לקהלים רבים, נושאים שרלוונטים לתחום הבנייה הירוקה. 

  .כלי המדידהבאתר של  כמצגת המשתתפים

 

 . יפה חצב נוף' אד. בקבוצות מונחה דיון. מקצועית סדנא .2
 :עיקריות ותומסקנ ונידונו שהוצגו הנושאים פירוט להלן

  1דיון על תוצאות השאלון -א

 בהם נדרש לקבל הערכה לרמת הקיימות בתכנון קריטיים שלבים גדרתה .1
  בתכנון: בשלבי התכנון המוקדמיםיש לתת דגש 

a.  פרוגרמה, חזון וקונספט תכנוני,  גדרתהשלב 

b.  .שלב תכנון ראשוני  

 שלבים חשובים נוספים: .נושא הקיימות חייב לקבל ביטוי והערכהבשלבים אלה 

c.  תכנון מפורטשלב 

d.   התפעול ותחזוקה של פרויקט.שלב 
 

2)ומי משלם על הזמן הזה?( ?עצמו בכלי/תהליך הערכהכמה זמן צריך לדעתך להיות מוקצה לשימוש  .2
 

ללא קשר  תשובה זו ניתנה. שעות( 4-8) שלםעבודה ליום עבודה בין חצי יום  ותנעשהתשומות המשתתפים היו בדעה 
 להיות ע"ח המזמין. כההעלות צרימצופה שע"פ עקומת למידה, הזמן יתקצר. )קטן או גדול(.  להיקף הפרויקט

 

 "הבין כלי "מפורט" לכלי "מסמן מגמ :נדרשותביצוע  "הוכחות"ו הקריטריונים שלרמת הפירוט  .3
 עלו שתי אפשרויות: די בתחילת הדרך עלול להיות מכשול להטמעתו,בהבנה שכלי מפורט מ

הנושאים "הבוערים" יוגדרו לכל פרק או לפי סדר  ., המרכזיים ביותרחשובים פרט מספר נושאיםהמ מגמה מציין כלי •
 . #1חשיבות כללי, שהוגדר במפגש 

 רמת הפירוט תגדל ככל שהפרויקט מפורט יותר.  :משולב כלי •

 קריטריונים צריכים להופיע בכלי המדידה מאחר והוא גם נתפש ככלי חינוכי. כל מקרה, כל הב
 

 ?האם צריכים להגדיר תנאי סף בכלי המדידה .4
תחילת בלמרות שתחילת הדיון מרבית המשתתפים היו בעד תנאי סף, בתום הדיון הייתה הסכמה שהגדרת תנאי סף 

ירוק  כפרויקטשבו שאין ביכולתם לקבל הכרה , מכיוון שמשתמשים רבים יחהדרך עלול להיות מכשול להטמעת הפרויקט
 .ויימנעו מלגשת

                                                           
 ראה נספח #1  תוצאות השאלון המקדים כבסיס לדיון 1
 הנושא מתייחס אך ורק הזמן לבדיקה בכלי לקבלת ציון המבטא עד כמה הפרויקט הינו "ירוק" 2

https://lotemsegal.wixsite.com/medida/blank-3
https://lotemsegal.wixsite.com/medida/blank-3
https://lotemsegal.wixsite.com/medida/blank-3
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 שעלו: מספר חלופות

 להעלות בהמשך. (10מתוך  5 לפחות): לדוגמאמתוכם  סף שיש לקיים מספר 'יותר חשובים' ניםקריטריו הגדרת •
  .זה סף

 להיכלל כ"פרויקט ירוק".מכלל הקריטריונים ע"מ הוצעה אפשרות לדרוש סף ניקוד מינימאלי  •
 ליבון.  המשךכפי הנראה הנושא מחייב 

 

  :לכלי הרצוי המשתמש ממשק מהו .5
ת להוצאת כלי השוואתי האוסף נתונים ומשווה בין סוגי פרוייקטים. ישנה חשיבועל הכלי להיות בפורמט אינטרנטי. נגיש. 

 כאמצעי חינוכי/שיווקי., hard copy, מדריך מודפס
 

 ?האם יש כלים משלימים נוספים שחשוב לפתח על מנת להטמיע את העבודה עם הכלי .6

יש לקיים מערך הדרכות תומכות. יש  פרויקט.תפקודיות הטווח של ארוך מאפשרים מעקב ההטמיע כלים פתח ולצריך ל
ישנה חשיבות בהמשך פיתוח ותחזוקה של כלי המדידה לאורך  לקיים מרכז תמיכה )מייל או "קו חם" למענה על שאלות(.

 לאחר ההשקה. יגווע""שנים ע"מ שלא 

 
ממשק  ת מומחיות מקצועית ותשומות הקשורות לנושאית טווח שכן נדרשמשמעויות כלכליות ארוכו 6 -ו 5לסעיפים 
במציאת שותפים לדרך, אפשרויות  אלה ךוהמשך פיתוח. יש להמשיך לדון בנושאים אלה בהמשיווק , הדרכות, שתחזוקה

 .מימון וייתכנות כלכלית
 

 . המועצה לבנייה ירוקה. 360. מנהל כלי המדידה שכונה אביאל ילניק הדרכת אורח:
ה מהווה בסיס לשיעורי ההדרככיצד ניגשים להגדרת קריטריון )שם, מטרה וכלים אפשריים לבחינה(. הסביר אביאל ילניק, 

 הבית שניתנו למשתתפים הסדנאות בהם הם נדרשים לסייע הבגדרת קריטריונים למדיד הלפי תחום עניין ומומחיות.

 , אך הוחלט לעשות מאמץ נוסף לגיוס עזרה בים המשתתפים המתנדבים. אמנם התקבלו מספר הצעות לקריטריונים

במקרים שיש מספר  איתכם אילו קריטריונים אתם מעוניינים להגדיר.בקרוב נעשה סבב טלפונים כדי להחליט ביחד 

 נרשמים לנושא, טוב יהיה אם תעבדו ביחד. נשתף פרטים למי שמעוניין.

 

 

 ,בברכה

 ולטם סגל חצב יפה, פוספלד-דראלתמר 

 צוות וקיימות ובנייה ירוקה 

 האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף 
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 : 1 נספח

 #2תוצאות שאלון 
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