ארגז כלים לתכנון מקיים באדריכלות נוף
מרצה ומרכזת הקורס :אדר' נוף רויטל שושני
הקורס כולל  5מפגשים בימי חמישי אחה"צ  19:00 – 16:00וסיור יום שישי
הקורס יעסוק בעקרונות תכנון ואופני חשיבה ירוקים ומקיימים באדריכלות נוף ויישומם במרחב העירוני ליצירת מרחב לרווחת האדם והסביבה.
בקורס יוצגו אמצעים בהם אדריכלות הנוף יכולה להוביל תכנון סביבות עירוניות בעלות חוסן סביבתי ,חברתי וכלכלי .נכיר מחקרים ופרויקטים
מתקדמים בארץ ובחו"ל שתוכננו על פי עקר ונות אלה ונותנים להם מענה .נפגוש מומחים מהשורה הראשונה שיתרמו באופן ישיר לידע המקצועי
ולאפשרות להטמיע ידע זה בתכנון.
נושאים עיקריים שילמדו בקורס:







עקרונות בתכנון נוף עירוני מקיים
תשתיות ירוקות בשטחים פתוחים ,רחובות ובינוי
אדריכלות נוף ובנייה ירוקה מהבית ועד לשכונה
מים ונגר בעיר
קרקע ,עצים וצומח בעיר
סיור בנושא אקולוגיה עירונית

בכל מפגש תינתן הרצאת מבוא לפרישת הנושא והיבטיו השונים והרצאות מומחים מהתחום המתמקד ביישום ובכלים תכנוניים להטמעת הנושא
בתכנון נוף .כמו כן יוצגו בקורס יצרנים ,יבואנים במטרה להעשיר את הידע ואת ארגז הכלים התכנוני והיישומי בתחום אדריכלות נוף עירונית
מקיימת.
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מפגש ראשון – 3.11.16 :תכנון נוף מקיים בראייה עירונית רחבה
שעות

שם המרצה

הרצאה

16:45 – 16:00

חשיבה רב תפקודית בתכנון אדריכלות נוף בעיר  -מקרי בוחן מהארץ ומהעולם

אדר' נוף רויטל שושני

17:30 – 16:45

פרקטיקה של שיתוף ציבור בתכנון המרחב הציבורי

אדר' נוף רחל וינר

18:00 – 17:30

הפסקה

18:15 – 18:00

תרגיל אישי

19:15 – 18:15

פרקטיקה של תכנון מקיים כפי שבאה לידי ביטוי בעיר חריש

משתתפים
אדר' נוף ג'ולי פלד

מפגש שני – 17.11.16 :תשתיות ירוקות בשטחים פתוחים ,רחובות ובינוי
שעות

שם המרצה

הרצאה

17:00 – 16:00

תשתיות ירוקות  ,נגר ,אקלים עירוני ,בריאות ואקולוגיה עירונית

17:00 – 17:30

הטמעת עקרונות אקולוגיים לתכנון מפורט

18:00 – 17:30

הפסקה

18:15 – 18:00

תרגיל אישי

18:45 – 18:15

אקולוגיה עירונית

19:15 – 18:45

הצגת יצרנים ומבצעים של קירות וגגות ירוקים

אדר' נוף רויטל שושני
אביב אבישר ,אקולוגית עיריית
נתניה

משתתפים
ד"ר אסף שוורץ ,טכניון

מפגש שלישי  - 1.12.17ממשק אדריכלות נוף ובנייה ירוקה – מהבית ועד לשכונות מקיימות – מדדים ותקנים
שעות

הרצאה

שם המרצה

16:45 – 16:00

ממשק אדריכלות נוף ובניה ירוקה  -גגות וקירות ירוקים

אדר' נוף רויטל שושני

17:30 – 16:45

שימוש בפרמטרים לתכנון נוף מקיים בשכונות על פי מסמך

"כלי מדידה

אדר' נוף גילת לווינגר

לשכונות ברות קיימא"
18:00 – 17:30

הפסקה

18:15 – 18:00

תרגיל אישי

18:45 – 18:15

תקן  5281לבניה ירוקה

19:15 – 18:45

מקרה בוחן " עלויות וחיסכון של בנייה ירוקה במבני משרדים בישראל" – ניתוח

משתתפים
אדר' רוני דניאל ,המועצה לבנייה
ירוקה
אדר' נוף טלי וכסלר

סעיפי התקן לפיתוח ירוק סביב מבנה

מפגש רביעי - 8.12.16 :קרקע עצים וצומח בעיר
שעות

שם המרצה

הרצאה

16:45 – 16:00

היער העירוני ,יצרנות בגינון וחקלאות עירונית ,גינון בר קיימא

אדר' נוף רויטל שושני

17:45 – 16:45

קרקע ועצים כתשתיות מקיימות בעיר

אדר' נוף שחר צור

18:15 – 17:45

הפסקה
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משתתפים

18:30 – 18:15

תרגיל אישי

19:15– 18:15

מדריך לגינון בר קיימא ברשויות המקומיות

אסתי כרמון

מפגש חמישי - 5.1.17 :מים ונגר בעיר
שעות

שם המרצה

הרצאה

16:45 – 16:00

שיקום נחלים עירוניים  -שילוב שיקולים אקולוגיים נופיים ותפקודיים

פרופ' אביטל גזית

17:15 – 16:45

עקרונות איסוף מי נגר ופרקטיקה של בניה משמרת מים

אורי מורן

17:45 – 17:15

פרקטיקה של בניה משמרת מים בתכנון שכונה בפרדס חנה

ארנה סירקיס בן ציוני  /בארי בן

18:15 – 17:45

הפסקה

18:45 – 18:15

ריצוף מנקז ,אקרשטיין תעשיות

טל טלמור דותן

19:15 – 18:45

שיקום בתי גידול לחים במרחב העירוני

אדר' נוף ליאב שלם

שלום  -אב תכנון

מפגש  – 6יום שישי  – 13/1/16סיור גגות ובריכות בעיר  ( -המפגש בדיזנגוף סנטר )
סיור בגג דיזנגוף סנטר –קיימות עירונית ,חוות הדבורים וטבע עירוני  ,מערכת הידרופונית לגידול יצרני – שאנה שכטמן ,מנהל הקיימות בדיזינגוף
סנטר ולביא קושילביץ
סיכום הקורס ומשובים – 'הסלון' בדיזינגוף סנטר
** תרגיל אישי  -משתתפי הקורס יתבקש להציג במשך  5דקות ,פעם אחת במהלך הקורס ,פרוייקט /מחקר /התנסות אישית הקשורה בנושאי
הקורס.
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