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 : הקדמה

 " נועד לקדם את התכנון, הפיתוח והבינוי של שכונות איכותיות, בריאות ומשגשגות לאורך זמן. מדדים לתכנון ופיתוח סביבות מגורים –°360שכונה "

ע, מתכלל אתגרי פיתוח רב תחומיים באמצעות הגדרת אמות מידה איכותניות וכמותיות לתהליך התכנוני, לשילוב שיקולים סביבתיים בתכנון ובביצו °360שכונה 

  ולקידום עירוניות במרחב השכונתי. כלי המדידה כולל מערכת מדדי איכות חדשניים שפותחו בשיתוף עם מומחים ויועצים רבים מישראל ומהעולם.

יסייע לפתח את המרחב הבנוי בישראל תוך צמצום ההשפעות הסביבתיות השליליות הנלוות לתהליך הבנייה והפיתוח ושיפור איכותו של המרחב  °360שכונה השימוש ב

 הבנוי עבור כל תושביו. 

 

ותונחה על פי הכלי שפותח על ידי המועצה הישראלית לבנייה , תציג מבט רב תחומי על תכנון ופיתוח בני קיימא וקידום עירוניות ברמת השכונה °360שכונה סדנת 

רונות תכנון ופיתוח ירוקה ומשרד הבינוי והשיכון. הסדנה תקנה למשתתפים ידע בגישות עדכניות לתכנון ופיתוח שכונות בנות קיימא וידע יישומי לצורך הטמעת עק

 דדי ההערכה ויישום פרקטי שלהם אל מול פרויקטים רלוונטיים הנמצאים בהליך תכנון.מקיימים בפרויקטים בקנה מידה שכונתי. הסדנה תכלול הכרות עם מ

 :תומטר

  °360שכונה הכרות מעשית עם כלי המדידה 

 הבנה ותרגול של אופן העבודה עם כלי המדידה 

 :סדנהמתכונת ה

 09:00-15:00 | 19.6.17 | 83יפת  -בית הצעירים של יפו 

 ועוד. מנהלי קיימות, יועצי בנייה ירוקהמתכנני ערים, אדריכלים,  :קהל היעד
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 :סדנהתכני ה

 דגשים תכני ההרצאה שם ההרצאה שעות

 והכרות  התכנסות 09:00-09:15

תהליך הפיתוח של כלי המדידה, מבנה כלי המדידה, כלי  מסגרת  – °360כונה ש 09:15-09:45

 מדידה מקבילים מהעולם, תהליך ההסמכה.

 אביאל ילינק :מנחה

 קרן שווץ :מנחה °360שכונה  מדדים מתוך כלי המדידה 12הכרות עם  °360שכונה כרות עם מדדי ה 09:45-10:45

 הפסקה 10:45-11:00

בדיקה וניתוח של תכניות על פי  -עבודה מעשית של הצוות *סדנת עבודה 11:00-12:30

 שהוצגו °360שכונה מדדי 

 עבודת צוות בקבוצות

  הצגת עיקרי פעילות הקבוצות יון ד -מעבודה בקבוצותמסקנות  12:30-13:00

   הפסקת צהריים 13:00-13:30

  °360שכונה כרות עם מדדי ה 13:30-14:30

 מקרה מבחן +2#

 אביאל ילינק :מנחה °360שכונה מדדים מתוך כלי המדידה  8הכרות עם 

   יון כללי וסיכום הסדנהד 14:30-15:00

 

     


