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 מבנה ההרצאה

 מקיימות שכונות ובניית לתכנון בעולם מדידה כלי /תקנים1.

 בישראל מקיים שכונתי ולפיתוח לתכנון וכלים עקרונות2.

 בישראל קיימא בנות לשכונות מדידה כלי /תקן פיתוח3.

 לדוגמה להערכה קריטריונים הצגת4.

 



 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 קיימאהשפעה מכרעת על ניצול יעיל של משאבים   

 

 
 
 

 

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 



 מבנה ונושאים מרכזיים

  LEED BREEAM Green Star 

נושאים

 מבנה/

 מיקום וקישוריות  1.

תבנית השכונה ותכנון  2.

 השכונה  
 תשתית ירוקה ומבנים  3.

 

 שינוי אקלים ואנרגיה  1.

 משאבים  2.

 תנועה ותחבורה  3.

 קהילתיות  4.

 '  מקום'בניית 5.

 בניינים ירוקים6.

 אקולוגיה  7.

 עסקים  8.

 Enhance  -חברה1.
livability 

יצירת הזדמנויות  2.

 לשגשוג כלכלי
 סביבה3.
אימוץ מצוינות בתכנון  4.

 ועיצוב המרחב
מנהיגות   -משילות 5.

 חזוןמבוססת 

 אלא כוללים לצד  " תקנים קשים"התקנים לשכונות ירוקות אינם
 התייחסות לאלמנטים קהילתיים וכלכליים  , פיסיים-המרכיבים התכנוניים

 



 מספר פרויקטים מוסמכים או בשלבי הסמכה

 פריסה גיאוגרפית מספר פרויקטים מערך הסמכה

LEED ND 

 

 פרויקטים 400-כ

 

צפון אמריקה ודרום 

 אמריקה

BREEAM 
Communities 

 כמה עשרות פרויקטים

 

 אירופה בריטניה וצפון

Green Star 
Communities 

 פרויקטים 26

 

 אוסטרליה





 ?מהי שכונה מקיימת

 

 משאבים ותשתיות  1.

 משילות 2.

 כלכלה ומסחר 3.

 המרחב הציבורי 4.

 תנועה ותחבורה 5.





 משאבים ותשתיות
 יישום דפוסי פיתוח המקדמים שימוש יעיל וחסכוני בקרקע 1.

 יצירת תשתית לקהילה מגוונת ורב דורית2.

 מבנים ותשתיות, קרקע, משאבי טבע: קיימיםמשאבים שימור 3.

 רב תכליתי במבני ציבורשימוש 4.

 הפחתת פליטות וצמצום זיהום האוויר, חיסכון באנרגיה5.

 ניהול וחיסכון מים6.

 צמצום וניהול פסולת  7.



 משילות

 ניהול תהליכי תכנון שיתופיים1.

 שותפויות לניהול מקומי2.

 המקומיתחיזוק המורשת והזהות 3.

 שימור מבנים היסטוריים  4.

   שימור ערכי תרבות ואמנות מקומיים5.

 



 כלכלה ומסחר

 סמיכות בין המגורים למקומות תעסוקה1.

 חיזוק עסקים קטנים2.

 הבטחת תעסוקה הוגנת3.

 נגישות למזון טרי4.

 וצריכה של מזון מקומי ייצור 5.



 המרחב הציבורי

 מרקם הבנייה1.

 צל במרחב הציבורי2.

 אופן החיבור של המבנים לרחוב3.

 מניעת זיהומים וטיפול במפגעים ליצירת מרחב מחייה בריא4.

 אורח חיים בריא המקדם תכנון סביבה בנויה 5.



 תנועה ותחבורה

 צמצום התלות ברכב הפרטי  1.

 תכנון המעודד הליכה ברגל2.

 שבילי אופניים  3.

 עידוד השימוש בתחבורה ציבורית4.



 פיתוח כלי מדידה לשכונות מקיימות בישראל



 על הפרויקט

   משותף פרויקט

   ירוקה לבנייה הישראלית מועצהה•

 והשיכון הבינוי משרד•

 

  יזמים ,י"רמ ,והשיכון הבינוי משרד ,מקומיות רשויות :היעד קהל

  בקנה מתחמים לפיתוח האחראים ,נוספים תכנון וגורמי  ,פרטיים

   .עירונית התחדשות של ולפרויקטים שכונתי מידה



 תועלות לרשויות המקומיות

 :קיימא בנות לשכונות המדידה כלי

הנבדק המרחב של הקיימות מידת את ולמדוד לשפר לרשויות מסייע 

התושבים כלל ועבור הרשות עבור הקיימות מידת של אמינה תמונה משקף 

בפרויקט קיימות ערכי הטמעת עבור בהערכה לזכות לרשויות מסייע 

 



 חזון הפרויקט

 לתרום לשינוי בדפוסי התכנון של מרחבים אורבאניים בישראל1.

 

 לתרום לשינוי בתפיסת אורח חיים מקיים ובריא בקרב הציבור הרחב2.



 תהליך פיתוח רב משתתפים

 ועדת היגוי מקצועית פעם בחודש <

 פגישות צוות פנימיות פעם בשבוע< 

 פגישות יועצים ממוקדות בנושאים רבים< 

 פגישות עבודה עם נציגי משרדי ממשלה ורשויות מקומיות< 

 שולחנות עגולים/ עיון ימי / מקצועיות סדנאות < 

 חוכמת ההמונים< 



 חברי ועדת ההיגוי
 להגנת הסביבההמשרד , אדריכל, רן אברהם

 מומחה שכונות מקיימות, אביעד שר שלום

 מייסדת וחברת ועד מנהל במועצה לבנייה ירוקה, ודיןראש תחום תכנון באדם טבע , יעל דורי

 תואר שני בלימודי סביבה, נוף' אדר, פלד-ולי לוי'ג

 וסביבהאדריכלות תכנון  -אתוס, קלאוסשרי 

 הסביבהבית הספר פורטר ללימודי , המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית, ר אורלי רונן"ד

 אדריכלית העיר רמת גן, שרון שפר

 הבינוינציגי משרד 

 מנהלת תכנון אורבני אגף תכנון בכיר בנייה חדשה , ליס-אסתי כהן

 מנהלת תחום פיתוח ונוף אגף תכנון בכיר בנייה חדשה, גילת לווינגר

 חדשהתכנון אורבני אגף תכנון בכיר בנייה , יצחק מולדבסקי

 אגף התחדשות עירונית, גלית רונן

 הישראלית לבנייה ירוקהנציגי המועצה 

 מנהל כתיבת כלי המדידה, אביאל ילינק

 פרויקטרכזת , לירון דן

 רכזת הפרויקט, סבגיפית 

 מנהלת מחקר ופיתוח במועצה, שווץקרן 

 



 יועצים ומומחים רבים

,  ליעד מרכוס, בת אל אשקול, ליטל שלף דורי, אילת קראוס, רופא יודןר "ד

, ר ישראל גב"ד, רוזנברג אליסה' פרופ, חצב יפה, ריישרפי , ליאור לווינגר

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

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

רון , אריק בן צבי, יק'בבצאוריאל , רון באר, פלמןברק , ארי כהן, נעמי כרמון

ר שי "ד, דנה כרמל, שרמןטלי הירש , אורי טל, ניסנבאוםר אינה  "ד, פרומקין

חנה  , אלישבע סדן, אמילי סילברמן, דניאלה רוב, שייקה בן עמי, בן יוסף

ר גילי  "ד, ר ליה אטינגר"ד, צרצמןארזה ' פרופ, צמרת כנות הראל, מורן

 .ועוד עבהאל שפרנטרותי , יעל הולנדר, חמי שטורמן, חיים ליברמן, ברוך

 





 שלבי העבודה

הגדרת חזון 
:  ועקרונות

כתיבת המסמך  
לקראת שכונות  '

בנות קיימא 
'בישראל  

כתיבת טיוטת  
המדידה כלי 

לשכונות בנות 
 קיימא

הפצת הטיוטה 
להערות הציבור 

אנשי , המקצועי
אקדמיה ומקבלי 

 החלטות

בחינת כלי 
המדידה 

במטרה ' שטח'ב
לבדוק את  
ישימותן של 

 הדרישות

ביצוע תיקונים  
והתאמות של כלי  
המדידה על בסיס  
הפידבק מהציבור  
המקצועי ונסיון  
 היישום בשטח

בניית מערך  
 הסמכה

 

תכנית שיווקית  
הכוללת מיתוג  
,  של כלי המדידה
הקמת אתר  
,  אינטרנט ייעודי

חוברות הסבר  
 ועוד

 הנוכחייםהשלבים 



 'שטח'בחינת כלי המדידה ב: השלב הבא

 מטרות

 בחינת ישימותם של הקריטריונים להערכה בטיוטת כלי המדידה. 

 התאמת כלי המדידה ליכולות ה-Best Practice   של השוק. 

התאמת הראיות הנדרשות למציאות המקומית. 

הבנת היקף התיעוד הנדרש מהלקוח. 



 'שטח'בחינת כלי המדידה ב: השלב הבא

 :ולכלול מגוונים להיות הפרויקטים על

 

עירונית והתחדשות חדשה בנייה 

פרטית והובלה ציבורית הובלה 

ובבנייה התכנון בתהליך שונות זמן נקודות 

מגוונת גיאוגרפית פריסה 

שונים גודל סדרי 

!מזמינים אתכם להיות שותפים  



 

 

 פרקי כלי המדידה

 קריטריונים להערכה לדוגמה/ מדדים



 פרק משאבים ותשתיות
 תתי נושאים להערכה נושאים

 חיזוק המרקם הבנוי וצמצום הזחילה העירונית   יישום דפוסי פיתוח המקדמים שימוש יעיל וחסכוני בקרקע

 נגישות למגוון שירותים    

 עירוב שימושי קרקע  

 צפיפות הבנייה    

 שיקום קרקעות מזוהמות   

 פיתוח בשטח מופר  

 ניצול תת הקרקע  

 תמהיל הדיור  דורית-יצירת תשתית לקהילה מגוונת ורב

 דיור בר השגה    

 שימור משאבי טבע קיימים   שימור משאבים קיימים

 שימור הקרקע העליונה    

 שימוש חוזר בקרקע  

 חידוש מבנים ותשתיות קיימות   

 שימוש רב תכליתי במבני ציבור   שימוש רב תכליתי במבני ציבור  

 הפחתת צריכת האנרגיה של מערכת תאורת הרחוב   הפחתת פליטות וצמצום זיהום האוויר, חיסכון באנרגיה

 צמצום אי החום העירוני    

 מבנים בעלי צריכת אנרגיה מופחתת    

 מבנים העומדים בתקן לבנייה ירוקה   

 שימוש בחומרים ובמוצרים מקיימים  

 ניהול הנגר העל קרקעי   ניהול וחיסכון במים

 גינון וצמחייה חסכוניים במים    

 הקמת תשתיות לטיפול ולהפרדת פסולת במקור   טיפול בפסולת

 טיפול בפסולת הבנייה    

 חדשנות בטיפול בפסולת דרך השפעה על התנהגות צרכנים    



 ?למה זה חשוב

דפוסי הפיתוח הנפוצים כיום בישראל באים לידי ביטוי בבנייתן של שכונות חדשות מחוץ למרקם  

קריטריון זה נועד לשנות זאת ולמקד את מירב הפיתוח והבנייה לחיזוק מרקמים  . האורבאני הקיים

 .בנויים קיימים

 בקרקעיישום דפוסי פיתוח המקדמים שימוש יעיל וחסכוני : נושא

 חיזוק המרקם הבנוי וצמצום הזחילה העירונית : תת נושא להערכה



 (:נקודות X)קריטריונים להערכה / דרישות

 (.  Infill)הפרויקט ממוקם בשטח הנמצא כולו בתוך מרקם בנוי קיים 

  

 הגדרה

מרקם המתאפיין בתשתיות עירוניות הכוללות מבנים ורחובות והנהנה מתשתיות  : מרקם בנוי קיים

 .חשמל ותאורה קיימות, ביוב, מים

 בקרקעיישום דפוסי פיתוח המקדמים שימוש יעיל וחסכוני : נושא

 חיזוק המרקם הבנוי וצמצום הזחילה העירונית : תת נושא להערכה



 בקרקעיישום דפוסי פיתוח המקדמים שימוש יעיל וחסכוני : נושא

 שיקום קרקעות מזוהמות: תת נושא להערכה

 ?חשוב זה למה

  תוך מחדש לפיתוח הקרקעות מצאי את מגדיל מזוהמות קרקעות של שיקום הכולל פיתוח

  מופרת בלתי בקרקע הפגיעה את לצמצם ומאפשר סביבתיים ומפגעים מזהמים הסרת

 .ובסביבה

  



 (:נקודות X)קריטריונים להערכה / דרישות

ממוקם בשטח אשר לפחות חלקו זוהה כסובל מזיהום קרקע על ידי המשרד להגנת  הפרויקט 1.

רמת הזיהום של הקרקע אינה מאפשרת את מימוש שימושי הקרקע המוצעים  , וכן, הסביבה

 .בתכנית

הליך הפיתוח נערכות פעולות לטיהור ולניקוי זיהום הקרקע על פי מתווה המשרד  במסגרת 2.

 .להגנת הסביבה
 

  

 בקרקעיישום דפוסי פיתוח המקדמים שימוש יעיל וחסכוני : נושא

 שיקום קרקעות מזוהמות: תת נושא להערכה



 בקרקעיישום דפוסי פיתוח המקדמים שימוש יעיל וחסכוני : נושא

 פיתוח בשטח מופר: תת נושא להערכה

 ?חשוב זה למה

  .טבע ובשטחי פתוחים בשטחים והפגיעה הבנייה את לצמצם מאפשר מופר בשטח פיתוח



 (:נקודות X)קריטריונים להערכה / דרישות

הניקוד יתקבל על בסיס הטבלה  . ממנו הינו שטח מופר 60%-הפרויקט ממוקם בשטח שלמעלה מ1.

 :הבאה
  

 בקרקעיישום דפוסי פיתוח המקדמים שימוש יעיל וחסכוני : נושא

 פיתוח בשטח מופר: תת נושא להערכה

  השטח שיעור

 המופר

 (לדוגמה) ניקוד

60%-75% 1 

 2 ומעלה 75%

 הגדרה

  שכנו בו שטח .פיתוח או /ו בינוי עבודות בו שהתבצעו או לבנייה בעבר שהוכשר שטח :מופר שטח

  כולל אינו מופר שטח .'וכד מטמנות ,מכרות ,מחצבות אזורי וכן 'וכד חניונים ,דרכים ,תשתיות או מבנים

 .בסביבה השתלבו הזמן במהלך אך מופרים היו שבעבר שטחים או חקלאיים אזורים ,פארקים

  



 דורית-יצירת תשתית לקהילה מגוונת ורב: נושא

 תמהיל הדיור: תת נושא להערכה

 ?למה זה חשוב

-סוציו ממעמדות שונים משתמשים דרישות על עונה .רחב היצע מתוך מגורים של בחירה מאפשר

  קהילה ויוצר שונות חיים ובתקופות בגילאים אוכלוסיות של צרכים על עונה .שונים אקונומיים

 .מגוונת

St. Ann’s Terrace, located on St. Ann’s Avenue and 
Eagle Avenue of the South Bronx provides 641 
units of mixed-income rental housing, turning a 
once blighted 3.5 acre lot into a vibrant new 
community. 



 דורית-יצירת תשתית לקהילה מגוונת ורב: נושא

 תמהיל הדיור: תת נושא להערכה

 גודל יחידות דיור   סוג

 (ד"שטח נטו כולל ממ)

 ר"מ 0-60 א

 ר"מ 60-90 ב

 ר"מ 90-110 ג

 ר"מ 110-130 ד

 ר ומעלה"מ 130 ה

 :סוגי יחידות הדיור
 



 

 (:נקודות X)קריטריונים להערכה / דרישות

הפרויקט לכלול תמהיל דיור מגוון מספיק כך שסך המבנים הקיימים והמתוכננים בשטח הפרויקט  על . 1

בסיס הקטגוריות המצוינות  על   (Simpson Diversity Index)לכל הפחות במדד סימפסון  0.5ישיגו ציון של 

 (  נקודות  X. )מטה

 

 

הניקוד יתקבל על פי הטבלה הבאה  . המבנים בפרויקט לכלול דירות משני סוגים שונים לכל הפחותעל  . 2

(X נקודות:) 

 

 

,  קשישים)הפרויקט לשלב מבנה אחד לכל הפחות המיועד לדיור מוגן עבור אוכלוסיות הזקוקות לכך על . 3

 (נקודות X(. )ב"בעלי מגבלה שכלית וכיו, נפגעי תקיפה מינית

 

 דורית-יצירת תשתית לקהילה מגוונת ורב: נושא

 תמהיל הדיור: תת נושא להערכה

 (לדוגמה) ניקוד סימפסון מדד ערך

0.5-0.6 1 

0.6-0.7 2 

 3 ומעלה 0.7

 )לדוגמה( ניקוד ומעלה סוגים משני דירות הכוללים המבנים שיעור

50%-75% 1 

 2 ומעלה 75%



 חיסכון באנרגיה והפחתת פליטות: נושא

 הפחתת צריכת האנרגיה של מערכת תאורת הרחוב: תת נושא להערכה

 ?למה זה חשוב

מכלל האנרגיה הנצרכת על ידי רשויות   50%-האנרגיה הנצרכת לטובת תאורת הרחוב מהווה כ

התייעלות אנרגטית של מערכת התאורה תביא לצמצום בעלויות החשמל  . עירוניות בישראל

  .ולהפחתת התופעות השליליות הנלוות להליכי ייצור החשמל בישראל



 (:נקודות X)קריטריונים להערכה / דרישות

 .הישראלישל מכון התקנים  13201י "מערכת תאורת הדרכים והרחובות לעמוד בתעל 1.

על המפרט הטכני של גופי התאורה לעמוד בהנחיות  : LEDומערכת התאורה מבוססת במקרה 2.

,  משרד הבינוי, 'מפרט טכני ומדריך ליישום תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים'

2015 

 חיסכון באנרגיה והפחתת פליטות: נושא

 הפחתת צריכת האנרגיה של מערכת תאורת הרחוב: תת נושא להערכה

 

  זה תקן .שבהם הפעילות ואופי ורחוב כביש סוג לכל ואיכותה ההארה עוצמת את מגדיר התקן :13201 י"ת

 ובטיחות התאורה איכות הגברת ,האנרגיה בצריכת צמצום תוך תאורה נדרשת בהם האתרים לרוב מענה נותן

  וסיווג ,תנועה נפח ,נסיעה מהירות ,בכביש הפעילות לאופי פרטנית התייחסות ותוך ,בדרך המשתמשים

  ההערכות פי על מאפשר התקן יישום .('וכד חציה מעברי ,רגל הולכי ,אופניים רוכבי) בדרך המשתמשים

 .הכביש בסוג בתלוי וזאת החשמל בהוצאות אחוז 25-35  של חיסכון



 המרחב הציבורי פרק 

 תתי נושאים להערכה נושאים

 אקלימי-ניתוח מיקרו עיצוב המרקם הבנוי ותבנית השכונה

 מרקם השכונה

 יצירת רשת רחובות צפופה  

 חיבור המבנים לרחוב  

 נגישות  

התאמת הבינוי למאפיינים הטופוגרפיים 
 של השכונה  

 פארקים וטבע עירוני, נגישות לגנים טבע עירוני ועצי צל, שילוב גנים

 עצי צל  

ליצירת מרחב  במפגעים מניעת זיהומים וטיפול 
 והבנייההשפעות אתר הפיתוח זעור מ מחייה בריא

 מניעת זיהום אור לילי  

 רעשמפגעי מניעת   

 מניעת קרינה  

 קידום אורח חיים בריא
נגישות למגרשי ספורט ומתקני כושר  

 ציבוריים  



 ?חשוב זה למה

  לבנייה .הרחוב חלל את ומגדירה לרחוב ורציפות בנויות דפנות היוצרת בנייה הינה מרקמית בניה

  הגדלת ,ההליכתיות שיפור ,יותר ובטוח מעניין מרחב ביצירת ביטוי לידי הבאים יתרונות מרקמית

 .ועוד אנושי מידה לקנה יותר מותאמת בנייה ,הרחוב במפלס מסחר ליצירת האפשרויות מגוון

 עיצוב המרקם הבנוי ותבנית השכונה: נושא

 (נקודות X)מרקם הבנייה : תת נושא להערכה



 עיצוב המרקם הבנוי ותבנית השכונה: נושא

 (נקודות X)מרקם הבנייה : תת נושא להערכה

 להערכה קריטריונים /דרישות
 

 .0.3-מ יקטן לא ,בו והמתוכננים הקיימים הרחובות כל את הכולל ,הפרויקט של המרקמיות מדד

 
 מרקמיות מדד ניקוד

0.3 

0.4 

0.5 

 ויותר 0.6

 הגדרות

   .הרחוב מקו 'מ 5 עד המגרש אורך ובין הרחוב אל הפונה הבנויה הדופן בין היחס :מרקמיות מדד

   .הרחוב חלל את ומגדירה לרחוב ורציפות בנויות דפנות היוצרת בניה :מרקמית בנייה

 
 



 ?למה זה חשוב

 

 .יותר רבות הליכה אפשרויות מתן ידי על ברחוב הליכה מעודד
 

 עיצוב המרקם הבנוי ותבנית השכונה: נושא

 (נקודות X) צפיפות רשת הרחובות: תת נושא להערכה



 עיצוב המרקם הבנוי ותבנית השכונה: נושא

 (נקודות X)צפיפות רשת הרחובות : תת נושא להערכה

 להערכה קריטריונים /דרישות
 

 
 'אופציה א

 :בשטח הפרויקט יעמוד בדרישות המצוינות בטבלה הבאה' רשת ההליכה'מספר הצמתים  ב

 

 

 

מ  "צמתים לק' מס

 מרובע

 ניקוד

116-154   

   ומעלה 154

 'אופציה ב
  120-ל 80הקיימים והמתוכננים בשטח הפרויקט יהיה בין ( הנמדד כמרחק בין צמתים)אורך הרחובות 

 .הניקוד יקבע על פי אורך הרחובות העומדים בדרישה זו מכלל אורך הרחובות בפרויקט. מטר
אורך הרחובות העומדים בדרישה   

 מכלל אורך הרחובות בפרויקט

 ניקוד

50%-70%   

70%-90%   

   ומעלה 90%



 ?למה זה חשוב

  ולכן יותר ומוצל לנעים המרחב להפיכת תורמים הם .העירוני במרחב משמעותי נכס מהווים עצים

  מסייעים גם ולכן העירוני החום אי להפחתת תורמים עצים .במרחב ושימוש הליכה מעודדים

  כר ומהווים האוויר איכות את לשפר מסייעים הם בנוסף .במבנים האנרגיה צריכת לצמצום

 .עירוני וטבע גידול בתי להתפתחות

 עיצוב המרקם הבנוי ותבנית השכונה: נושא

 (נקודות X)עצי צל : תת נושא להערכה



 עיצוב המרקם הבנוי ותבנית השכונה: נושא

 (נקודות X)עצי צל : תת נושא להערכה

 להערכהקריטריונים / דרישות
 

ובליווי אדריכל נוף או יועץ רלוונטי אחר תוכן תכנית שמטרתה להגדיל את הצל מעצים במרחב  בסיוע 1.

 :התכנית תכלול בין השאר. הציבורי

 
פירוט סוג עצי צל רחבי נוף למתן הצללה אופקית רציפה. 
פ קוטר נוף מקסימלי ליצירת צל רציף ומידת הצללה מירבית בשטח התכנון  "הגדרת מרחק נטיעה בין עצים ע

 .הפתוח בתחום התכנית
 על עצים קיימים בתחום התכניתהגנה. 
איכות  , הגדרת הנחיות לתנאי גידול אופטימליים לרבות רצועת קרקע רציפה או בור שתילה מירבי לעצים

 .  וניצול מי נגר, הקרקע
  הנחיות למתן גודל מינימלי לבית השורשים. 

 
 5בתוך , מתכסית שטח המדרכות 70% -תכסית הצל האופקי מעצים תהיה לכל הפחות כ, הפרויקטברחובות . 2

 .שנים מיום השתילה

 
  50%תכסית הצל האופקי מעצים יהיה לכל הפחות , בשטח התכנית( פים"שצ)ציבוריים פתוחים בשטחים . 3

 .  שנים מיום השתילה 5בתוך , מתכסית השטח הפתוח


