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מבנה ההרצאה

מקיימותשכונותובנייתלתכנוןבעולםמדידהכלי/תקנים1.

בישראלמקייםשכונתיולפיתוחלתכנוןוכליםעקרונות2.

באמצעותהשכונתיתברמהקיימותמיישמיםכיצד:מהעולםמבחןמקרה3.

מדידהכלי

בישראלמקיימותלשכונותמדידהכלי/תקןפיתוח4.



הבנייה היום



כיצד אפשר לבנות



כלי מדידה ותקנים לבנייה ירוקה בעולם

(ב"ארה)LEEDכלי מדידה לפיתוח שכונתי 

LEED-Neighborhood Development

(בריטניה)BREEAMכלי מדידה לקהילות 

BREEAM Communities

(אוסטרליה)Green Starכלי מדידה לקהילות 

Green Star Communities

 1990תקנים וכלי מדידה לבנייה ירוקה קיימים כבר משנת

  בשנים האחרונות החלו בפיתוחם של כלי מדידה המבקשים לתת מענה לסוגיות בהן

קנה מידה שכונתיניתן לטפל ב



בניין לעומת שכונה
הסובב את המגרשוכן בפיתוח של בניין בודד תקנים לבנייה ירוקה עוסקים בבינוי של 

הבניין 

נושאים רבים אשר לא מקבלים מענה בתקני בנייה ירוקה לבניינים בודדים הם בעלי  

וביסוס דפוסי פיתוח ברי קיימאבמשאבים חסכוןהשפעה מכרעת על 

המארג הבנוי ופריסת שימושי הקרקע

החיבור והקישוריות בין שימושי הקרקע

עיצוב המרחב הציבורי והשטחים בין המבנים

חיסכון במשאבים ברמת השכונה

היבטים של חברה וקהילה

פיתוח כלכלה מקומית

בריאות וחוסן קהילתי





?מהי שכונה מקיימת

משאבים ותשתיות1.

משילות2.

כלכלה ומסחר3.

המרחב הציבורי4.

תנועה ותחבורה5.



משאבים ותשתיות

יישום דפוסי פיתוח המקדמים שימוש יעיל וחסכוני בקרקע  1.

שימור משאבים קיימים  2.

ומוצרים  מערכות , שימוש משותף בתשתיות3.

הפחתת פליטות וצמצום זיהום האוויר, חיסכון באנרגיה4.

ניהול וחיסכון מים5.

צמצום וניהול פסולת  6.



משילות

דורית-תרבותית ורב-יצירת תנאים לקהילה רב1.

יצירת שותפויות לניהול מקומי 2.

יישום תהליכי תכנון משתפים  3.

חיזוק המורשת והזהות המקומית  4.

העצמת התושבים  5.



כלכלה ומסחר

קרבה בין המגורים למקומות התעסוקה1.

חיזוק עסקים קטנים2.

גינון קהילתי3.

נגישות למזון טרי4.



המרחב הציבורי

עיצוב המרקם הבנוי ותבנית השכונה1.

כלכליות ותרבותיות, תכנון רחובות ליצירת הזדמנויות חברתיות2.

פארקים וטבע עירוני בתכנון השכונה, שילוב גנים3.

מניעת זיהומים וטיפול במפגעים ליצירת מרחב מחייה בריא4.

אורח חיים בריא המקדמת תכנון סביבה בנויה 5.



תנועה ותחבורה

והמטרופוליניהעירוני רישות וחיבור למרחב 1.

צמצום התלות ברכב הפרטי  2.

עידוד השימוש בתחבורה חלופית  3.

תכנון המעודד הליכה ברגל4.



Southeast False Creek, Vancouver, Canada

LEED-NDמקרה מבחן מוסמך 
Platinumדרגת 



2010כפר אולימפי של משחקי אולימפיאדת החורף, אזור תעשייה לשעבר 

 מהן דיור בר השגה350-כ, יחידות דיור1450כיום שכונת מגורים עם

 מרקמיתקומות בבנייה 16מבנים עד

  השענות על הרקע ההיסטורי של המקום



 הרבה שבילי הליכה ציבוריים בין המבנים נעימים להליכה–עידוד קהילה הולכת

אזורי ניצול  אופטימלי של מי גשם כגון גינות גשם המפחיתות את האזור המרוצף

 העירחיבוריות וקישוריות לתחבורה ציבורית ולשאר

 אטרקטיבייםהרבה שטחי פנאי ומקומות מפגש

כל המים נאספים מהמגרשים הפרטיים לצורך הדחת אסלות ולהשקייה



 ביולוגישיקום מגוון

 מערכתWetland  מיםלטיהור

גינות קהילתיות באזורים הציבוריים ועל הגגות





הצללות אנכיות במבנים

סולאריים או שילוב גגות ירוקים-י תאים תרמו"ניצול אנרגיית השמש ע: גגות המבנים

 מערכת חימוםWaste to heat . י  "מרכז האנרגיה אוסף את בוצת השכונה וע. 60%הפחתת גזי חממה של

.שריפה מנצל את החום לחימום כל בתי השכונה



פיתוח כלי מדידה לשכונות מקיימות בישראל



על הפרויקט

  פרויקט משותף למועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד

הבינוי

מקיימותמדידה וולונטרי לשכונות פיתוח כלי :המטרה

צוותי תכנון ורשויות מקומיות, הכלי מיועד עבור יזמים

 חיים  ואיכות ומעודד קיימות אפקטיבי היוצר שינוי חיובי כלי

 ומתמרץ תכנון מקייםמנחה כלי



תהליך פיתוח רב משתתפים

ועדת היגוי מקצועית< 

פגישות צוות פנימיות< 

פגישות יועצים ממוקדות< 

פגישות עבודה עם נציגי משרדי ממשלה ורשויות מקומיות< 

שולחנות עגולים/ עיון ימי / מקצועיות סדנאות < 

חוכמת ההמונים< 



יועצים ומומחים רבים

ליעד  , בת אל אשקול, ליטל שלף דורי, גלית רונן, אילת קראוס, רופאיודןר "ד

ר ישראל "ד, רוזנברגאליסהפרופ, חצב יפה, ריישרפי , ליאור לווינגר, מרכוס

,  סמי אלפסי, דליה טל, רן קליק, מגרליטימור , עומרי מזרחי, עמיר בלבן, גב

'  פרופ, ר גדעון פרידמן"ד, חזי ליפשיץ, רחלי זקן, גליה רועה, אור-יובל שם

ר "ד, פרומקיןרון , אריק בן צבי, רון באר, פלמןברק , ארי כהן, נעמי כרמון

, ר שי בן יוסף"ד, דנה כרמל, שרמןטלי הירש , אורי טל, ניסנבאוםאינה  

צמרת , חנה מורן, אלישבע סדן, אמילי סילברמן, דניאלה רוב, שייקה בן עמי

חיים  , ר גילי ברוך"ד, ר ליה אטינגר"ד, צרצמןארזה ' פרופ, כנות הראל

.ועודעבהאלשפרנטרותי , יעל הולנדר, חמי שטורמן, ליברמן





טיוטה ראשונה צפויה להתפרסם באוקטובר

!מזמינים גם אתכם להיות שותפים

aviel@ilgbc.org


