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תלויות רכב פרטי ללא עירוב שימושים-שכונות פרבריות1.

תבנית פיתוח שאינה מאפשרת תחבורה ציבורית אפקטיבית  2.

הליכתיותואינה מעודדת 

מנותקות מהמרחב העירוני הסמוךהשכונות 3.

התפוררות המרקם הבנוי –בצפיפות נטו גבוהה מגדליתבנייה 4.

והעדרו של הרחוב

(ר"מ170-ד כ"ממוצע גודל יח)תמהיל דיור מצומצם 5.

תכנון המעמיק את יוקר המחיה6.



לפנינו הזדמנות להמציא מחדש את המרחב הבנוי



מדידה אשר מטרתו לקדם את  כלי 

שכונות הפיתוח והבינוי של , התכנון

ומשגשגות לאורך בריאות, איכותיות

.  זמן

לפיתוח לאומי להשבחת התכנון פרויקט 

ולמצוינות העונה על צרכי  חדשנות 

.החברה והכלכלה, הסביבה

°360לכלי המדידה שכונה קישור

?°360 מה זה שכונה 

כלי מדידה וולונטרי  •

מבוסס על מדידת תפוקות ותוצרי תכנון•

עידוד מצוינות באמצעות תחרות ומיתוג  •

תומך של הכשרותמערך •

פיתוח מתמיד של כלי המדידה  •
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כלי תכנון מתקדמים מהעולם



תכלול הידע המקומי הקיים
ליווי ועדת היגוי, מאות פגישות עם מומחים, תדריכי תכנון מובילים 

|  פנינה קפלן| קליק רן ' אדר| פוספלד -דראלנוף תמר ' אדר| Adam Beck| ורד סולומון ממן 
מיכל | אורבנית אדריכלית , סולסיעירית | אורית לנדסברג' אדר| עומרי מזרחי | טימור מגרלי 

|ורניקנאור 

Dave Waldron |Martin Townsend|אהוד  | אדם קרומר|מהנדס , אבנר אקרמן' |אדר, אבישי קימלדורף

'  אדר, אייל רונן|אורן תבור ' |אדר, יק'אוריאל בבצ|אורי טל |אופיר אתגר ' |אדר, אוהד בן דיין|עוזיאל 

אירין  |ר "ד, אינה ניסנבאום' |אדר, אילנה סירקיס|מתכנן , אילן טייכמן' |אדר, אילון ברנהרד|איל שלו |

אלון  |אלה דנון | איתן פרנס |ד "עו, איתן עטיה|מתכנן , איתמר בן דוד|איתי שפילמן |נוף ' אדר, קוטמן

אלישבע  ' |פרופ, אליסה רוזנברג|אליאב שטול טראורינג ' |אדר, אלי ארמון|מהנדס , אלון פרס|אלירן 

,  ארז בן אליעזר|מתכנן , אסף זנזורי|אפרת דולב |אנני גלר |ר "ד, אמילי סילברמן|אלעד שביב |ר "ד, סדן

ר  "ד, ארקדי שטיינבוק| אריק בן צבי |אריאלה מסבנד ' |אדר, ארי כהן'  |פרופ, מן'רצ'ארזה צ' |אדר

,  גורי נדלר|ר "ד, גדעון פרידמן|ר "ד, בתאל אשקול' |אדר, ברק פלמן' |אדר, בני סבדוש|אביעד אורן |

גליה  ' |אדר, וייס-גליה שטאנג|מתכננת , גל רגב מתוקי|ר "ד, ילי ברוך| גיל יעקב |גיא לוי |מהנדס 

דניאלה  |דנה כרמל |דליה טל | מתכננת נוף , דבי לרר' |אדר, גרי פרידמן|נוף ' אדר, גליה רועה|צוקרמן 

ואדים  |אורבני ' אדר, דרור גרשון| דפנה לוין ' |אדר, דפנה אבני חסון|דניה ואקנין |דניאלה רוב |פז ארז 

חגי  |מתכננת , יפעת סלע|חופית וינרב דיאמנט |זאב ברקאי |ומתכננת ' אדר, ורד סולומון ממן' |אדר, לוי

,  חנה מורן|מתכנן , חמי שטורמן|מהנדס , חיים ליברמן|חזי ליפשיץ |נוף ' אדר, חוי לבנה|מתכנן , סלע

,  טוביה גרוס|מתכנן , טובי אלפנדרי| נוף ' אדר, חצב יפה|מתכננת תחבורה , חני כספי|מתכננת 

טלי הירש  |מתכנן , טל צוראל|טל מילס |מתכננת , טל וגנר|טופז פלד ' |אדר, טומי לייטרסדורף|הידרולוג 

יואב  |יהודה עירוני |יבגני גורוביץ ' |אדר, יאיר אביגדור|מתכננת , טלי קפלן פיניש|מהנדסת , שרמן

'  אדר, יונתן לבדינגר' |אדר, יונתן כהן| ר "ד, יודן רופא|אדריכל , אור-יובל שם|יובל עטיה |מתכנן , וינברג

יעל  ' |אדר, יעל היימן|יותם אביזוהר ' |אדר, יוספה דברה' |אדר, יוסי שטיינברג|מתכנן , יוסי גמליאלי|

ליאורה  |נוף ' אדר, ליאור לווינגר|ר "ד, ישראל גב| יעל פרץ |יעל נידם |מתכננת , יעל מרום אבישר|מרום 

'  אדר, לילך רז' |אדר, ליטל שלף דורי|ר "ד, ליה אטינגר| מתכננת , ליאת איזקוב בן שטרית' |אדר, זיידמן

' אדר, מאיר שמחה|מתכננת , מאיה קרברטרי|מאיה טרכטנברג ' |אדר, מאיה טיומקין|לימור אדלר |

מיכל  ' |אדר, מיכל קימל אשכולות|מתכננת , מיכל מיטרני|מיכל ביטרמן ' |אדר, מיכאל יניב|מיטל גטניו |

נורית  |נגה אדלר |מרגרט בן חמו |מעוז לואנץ ' |פרופ, מנואל טרכטנברג| נוף ' אדר, מירה יעקבסון|ריזל 

,  נעמה מליס|נוף ' אדר, נעמה אשל' |אדר, נעם אוסטרליץ|מן 'נעה תורג' |אדר, נירית עמיר' |אדר, מירון

נתנאל  |מתכננת , סוניה בן הרוש|מתכננת , סולודניק אלה' |פרופ, נעמי כרמון' |אדר, ל'נעמי אנג' |אדר

, עופר ברקת' |אדר, עודד רוזנקיאר|עדית קרמר |עדי דוידוביץ |סמי אלפסי ' |אדר, סיגל סרוסי|לפידות 

עמיר בלבן  ' |אדר, עמיקם ודעי|מתכננת , עידית פתאל הגלילי|מתכננת , עידית הוד| עזרא ימין ' |אדר

צמרת כנות הראל  |ערן שחורי ' |פרופ, ערן פייטלסון|ערן אבני |ענת צור |עמית טל |מתכנן , עמירם רותם|

,  רון פרומקין|רון באר |נוף ' אדר, רויטל שושני' |אדר, רבקה מטלון|קרנית גולדווסר ' |אדר, קובי יסקי|

רן  |רחלי זקן |מתכננת , רותם זריהן|מהנדסת , רותי שפרנט עבהאל' |אדר, רוני דניאל|רוני ארז |ר "ד

|  שגית יקותיאל ' |אדר, רפי רייש' |אדר, חינדי-רננה סמואלוב' |אדר, רן סלובודקין|כלכלן אורבני , חקלאי

'  אדר, שירי פונדמינסקי'  |אדר, שירה גורלי|שייקה בן עמי |ר "ד, שי בן יוסף|שחר סולר |ר "ד, שחר דולב

.  מהנדס, סם אלפסי| תמר קינן |מתכננת , תמר פשטן|שמוליק ליפשין ' |פרופ, שמאי אסיף|נוף 

ועדת היגוי

לווינגרנוף גילת ' אדר| ליס -כהןאסתי ' אדרהבינוימשרד נציגי 

גלית רונן| מולדבסקייצחק ' אדר

המועצה הישראלית לבנייה ירוקהנציגי 

אביאל ילינק | לית"מנכ, הילה ביניש

לירון דן| קרן שווץ 

נציגים חיצוניים

אביעד שר שלום| רן אברהם ' אדר

פלד-לויולי 'נוף ג' אדר| מתכננת יעל דורי

שרון שפר' אדר| ר אורלי רונן "ד| ומתכננת ערים שרי קלאוס ' אדר



°360 המדידה שכונה מבנה כלי 

נושאיםפרקים

ובינויתשתית

תהליכי תכנון

אתר הפרויקט

תפקוד המרחב

תבנית וקישוריות

דיור

קיימיםשימור ערכים 

טבעי וציבורימרחב 

שטחים פתוחים

רחוב ותנועה

מיקרו אקלים

מרחב בריא

במשאביםיעילשימוש

אנרגיה

חומרים

פסולת



פיתוח רב ממדייםתכלול אתגרי 

התהליך התכנוניאיכות •

קיימאתחבורה בת פיתוח •

עידוד הליכות  •

שימושיםעידוד עירוב •

במרחב השכונתיקידום עירוניות •

התייעלות במשאבים  •

התכנוןסביבתיים בתהליך שיקולים שילוב •

1.0גרסה 360לכלי המדידה שכונה קישור

טבלה המרכזת את כל המדדים-11עמוד 

אתגרי פיתוח רב  47מתכלל 360*שכונה 

ממדיים באמצעות הצבת קריטריונים 

מידהלהערכה ואמות 

http://www.nd360.org/wp-content/uploads/2017/09/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-360_1.0_5.9.17.pdf




?360*למה שכונה 

יצירת שפה משותפת בין בעלי העניין השונים1.

כלי תומך קבלת החלטות המאפשר שיפור התכנית לאורך תהליך העבודה 2.

כלי המסייע לתקשר את איכות הפרויקט מול וועדות תכנון3.

כלי המאפשר מיתוג הפרויקט בהתאם לערכי הקיימות שמומשו4.



לדוגמהמדדים 

תתי נושאיםנושאים

תפקוד המרחב

נגישות למגוון שירותים  

עירוב שימושי קרקע  

שימושייםרבציבורמבני

תבנית וקישוריות

צפיפות המגורים

מרקם הבנייה

חיבור למרחב הבנוי הקיים

רשת הליכה  

תמהיל הדיורדיור

אנרגיה

מבנים העומדים בתקן לבנייה ירוקה

שימוש במקורות אנרגיה מתחדשים

אנרגיהמאופסימבנים 

רחוב ותנועה

רחובות המעודדים הליכה

נגישה ונוחה, תחבורה ציבורית תדירה

רשת שבילי אופניים

צמצום השטח עבור חניה



למגוון שירותים  נגישות . 7

הפנאי ובשיפור עלייה בשעות 
איכות החיים

צמצום זיהום האוויר והצורך בבניית  צמצום התלות ברכב הפרטי והצורך בנסיעות
מקומות חניה ותשתיות נלוות, כבישים

הגברת תחושת הביטחון האישי 

פיתוח הכלכלה המקומית

נגישות למגוון שירותיםנושא תת < תפקוד המרחב נושא < תשתית ובינוי פרק 



נגישות למגוון שירותים  . 7

בתי,קפהבתי,חנויות:דברמכלקצתישלרחובותבהשכונההינההיטבמתפקדתשכונה
אתמפעילמאוזןרחובמפלס.ובלילהביוםהליכההמעודדיםויעדים,ספריות,ספר

.מחוברותושכונותבטוחרחובעלשמירהתוךתושביםומזמיןהמדרכות

Illustration by Josh 
Cochran



דרישות

נגישות למגוון שירותים  . 7

ניקודמספר השירותים

4-52

6-73

8-94

5ומעלה10

אכלוסהיתרקבלתלאחר:'גשלבעבורדרישה
מטר300עליעלהשלאהליכהבמרחקלהיותבפרויקטהדיורמיחידות75%לפחותעל

.שונותקטגוריות4-בולפחות,שוניםשירותיםממספר

:קטגוריותלששמחולקיםהשירותים

'וכד,ירקניה,מכולת,סופרמרקט:מזוןלממכרחנויות-א

'וכדמכבסה,כושרמכון,בנייןלמוצריחנות,מרקחתבית,בגדיםחנות:מסחרבתי-ב

'וכדחופשייםמקצועותבעלישלמשרדים,מרפאה,דואר,בנק:שירותיםספקי-ג

תרבותמרכז,נוערתנועת,לקשישיוםמרכז,ס"מתנ,קהילתימרכז,ילדיםגן,ספרבית:ציבורומוסדותקהילהמרכזי-ד

'וכדספריה,במקוםלציבורשירותהמספקממשלתימשרד,מקווה,תפילהבית,פנאיאו

'וכדמשרדיםמבני:תעסוקהמקומות-ה

'וכדתיאטרון,קולנוע,פאב,קפהבית,מסעדה:ופנאיבילוי-ו



דרישות

נגישות למגוון שירותים  . 7

תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה  : 'דרישות עבור שלב ב

בכדי לאפשר  . המפורטת מטה' הבינוי המוצעת תאפשר עמידה בדרישה בשלב גתכנית . א

:יש למלא אחר הדרישות הבאות' בשלב ב, זאת

מיחידות הדיור בפרויקט להיות מתוכננות  במרחק הליכה  שלא עולה על 75%לפחות על . 1

(נקודות3)תעסוקה לאומסחר ממגרש המיועד ל' מ250

מיחידות הדיור בפרויקט להיות מתוכננות  במרחק הליכה  שלא עולה על  75%לפחות על . 2

(נקודה1)מוסדות ציבור ממגרש המיועד ל' מ250

רציפות לאורכו שיעמוד לפחות רחוב שיתאפיין בחזיתות מסחריות יכלול הפרויקט . ב

(:נקודה1)בדרישות הבאות 

הרחוב לעמוד לכל הפחות בדרישות המינימליות בסעיף הראשון של מדד מרקם הבנייהעל . 1

'מ100הרחוב להיות מוזן על ידי רשת ההליכה לכל הפחות כל על . 2



נגישות למגוון שירותים  . 7



נגישות למגוון שירותים  . 7

המרכז למיפוי ישראל, יובב סנדרס: קרדיט



נגישות למגוון שירותים  . 7

המרכז למיפוי ישראל, יובב סנדרס: קרדיט



עירוב שימושי קרקע. 8

מעודד כלכלה מקומית תורם ליצירת מרחבים עירוניים  
תוססים

מקטין נסועה ואת ההשלכות  
השליליות הנובעות ממנה

עירוב שימושי קרקענושא תת < תפקוד המרחב נושא < תשתית ובינוי פרק 



דרישות

עירוב שימושי קרקע. 8

בנייהתכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרי : 'דרישה עבור שלב ב

מהמבנים בפרויקט יכללו שני שימושים עיקריים  10%לכל הפחות . א

.  הניקוד יקבע על בסיס הטבלה מטה. שונים או יותר

או

10%מעורבים יהיה לכל הפחות המיועד למבנים השטח שיעור . ב

(  3.2)מסך השטח המיועד למבנים על פי טבלת שטחים מצב מוצע 

בהוראות התכנית

:יקבע על בסיס הטבלה הבאההניקוד 

השטח שעומדים בדרישה/ שיעור המבנים

10%-20%

ויותר20%



דרישות

עירוב שימושי קרקע. 8

לאחר קבלת היתר אכלוס: 'דרישה עבור שלב ג

שימושים עיקריים  מהמבנים בפרויקט יכללו שני 10%לכל הפחות 

.  שונים או יותר

:הניקוד יקבע על בסיס הטבלה הבאה

שיעור המבנים שעומדים בדרישה

10%-20%

ויותר20%



מבני ציבור רב שימושיים. 9

פלטפורמה לחיזוק 
השותפויות עם תושבים

ניצול יעיל של הקרקע וייעול  
השימוש בתשתיות הבינוי

מתן אפשרות לקיים  
פעילויות חברתיות  
וקהילתיות מגוונות

מבני ציבור רב שימושייםנושא תת < תפקוד המרחב נושא < תשתית ובינוי פרק 



דרישות

מבני ציבור רב שימושיים. 9

המבנים יהיו נגישים . מבני הציבור יתוכננו ויתופעלו כחללים רב שימושיים

ניתן . וזמינים לשימוש של הציבור הרחב והקהילה המקומית לשימושים שונים

לשלב שימושים ציבוריים שונים תחת מבנה אחד וכן לתכנן תכליות המאפשרות  

כיתות  , אודיטוריום, מגרשי ספורט ומשחקים, אולם ספורט: שימוש משתנה כגון

בדרישהשיעור המבנים שעומדים .'לימוד וכד

60%

80%



דוגמה קמפוס הגיל הרך

מבני ציבור רב שימושיים. 9

המכיל  , קומתי-רבבמבנה 6ידידותית אשר בליבה קמפוס לגיל הרך מלידה ועד גיל שכונה "
בו שוכנים יחדיו גם, פעיל ושוקק מבוקר עד לילה, השירותים במקום אחד נגישכל את 

שירות אחיות  ; וגם אבחונים וטיפולים למגוון הלקויות, מסגרות רגילות לגילאים השונים
הכנה  ; ים/חוגים להורים והכשרת העובדות; שעות ליום12ושמירה מענה טלפוני , רפואי
."  תמיכההעשרה ומסגרות סדנאות , ללידה

טרכטנברגמנואל ' פרופ: באדיבות



פיילוט ראשון באשדוד | דוגמה קמפוס הגיל הרך 

מבני ציבור רב שימושיים. 9

פירוט פרוגרמה מוצעת

רכז הפרויקט. אהוד עוזיאל: באדיבות



צפיפות המגורים  . 10

הציבוריתתפקוד יעיל של התחבורה 

ייעול השימוש בקרקע

לתושביםהגדלת היקף ואיכות השירותים 

עידוד מסחר ברחוב

צפיפות תת נושא < תבנית וקישוריות נושא < תשתית ובינוי פרק 
המגורים  



דרישות

צפיפות המגורים  . 10

המגורים נטו הממוצעת של הפרויקט לא תקטן מהצפיפות המזערית שנקבעה  צפיפות . א

.  בהתאם למיקום ולדגם הישוב( צפיפות מינימלית למגורים)35א "בתמ1' בלוח מס

וגם

.מספר יחידות הדיור הכולל בפרויקט חלקי השטח הכולל של מגרשי המגורים: צפיפות המגורים נטו הממוצעת



דרישות

צפיפות המגורים  . 10

הניקוד ייקבע על בסיס הטבלה . לדונם ברוטוד "יח5-תקטן מלא המגורים צפיפות . 1
:הבאה

(ד לדונם"יח)צפיפות המגורים ברוטו 
5-6
6-7
7-8

ומעלה8
או
הניקוד ייקבע על בסיס הטבלה . נפש לדונם ברוטו17-מתקטן לא המגורים צפיפות . 2

:הבאה

(  דונם/נפש)צפיפות המגורים ברוטו 
17-20
20-23
23-26

ומעלה26
מספר הנפשות המתוכננות להתגורר בפרויקט חלקי השטח התחום בקו גבול הבינוי  : דונם ברוטו/ צפיפות המגורים נפש

.והפיתוח
.השטח התחום בקו גבול הבינוי והפיתוחמספר יחידות הדיור חלקי: צפיפות מגורים ברוטו

בתוך תחום  )הקו התוחם את כלל שטח הקרקע המשמש לצרכי השכונה ועובר הליכי בינוי ופיתוח : קו גבול הבינוי והפיתוח
(.הקו הכחול



צפיפות המגורים  . 10



פז כלכלה והנדסה: באדיבות



פז כלכלה והנדסה: באדיבות



פז כלכלה והנדסה: באדיבות



פז כלכלה והנדסה: באדיבות



צפיפות המגורים  . 10

ישראל| תל אביב 
ר"נפש לקמ8500

ספרד| ברצלונה 
ר"נפש לקמ45,000

(במרכז העיר)

שוויץIנווה 'ז
ר"נפש לקמ11,000

http://www.themarker.com/realestate/1.4008302

http://www.themarker.com/realestate/1.4008302


דוגמה

FUNEN I Amsterdam



דוגמה

FUNEN I Amsterdam



דוגמה

FUNEN I Amsterdam



דוגמה

FUNEN I Amsterdam



דוגמה

FUNEN I Amsterdam



דוגמה

FUNEN I Amsterdam



דוגמה

FUNEN I Amsterdam



דוגמה

FUNEN I Amsterdam



דוגמה

דונם ברוטו10-נמוכה בצפיפות גבוהה בנייה 

BORNEO-SPORENBURG I Amsterdam



מרקם הבנייה  .11

יצירת מרחב מעניין ובטוח יצירת מרחב המעודד  את הרחוב' המגדירה'יצירת דופן 
הליכות

מרקם הבנייהתת נושא < תבנית וקישוריות נושא < תשתית ובינוי פרק 



הבנייה  מרקם . 11



דרישות

הבנייה  מרקם . 11

הכולל את כל החזיתות הפונות אל , המרקמיות של הפרויקטמדד . א

0.55-מלא יקטן , הרחוב 

מרקמיותמדד 

0.55-0.65

ויותר0.65

ובין ( מטר מגבול המגרש עם הרחוב5עד )היחס בין אורך הדופן הבנויה הפונה אל הרחוב : מרקמיותמדד 
.    אורך המגרש

.  בניה היוצרת דפנות בנויות ורציפות לרחוב ומגדירה את חלל הרחוב: בנייה מרקמית
'ביחס לדרישה אהערות 

.  הכוונה לשתי הקומות הראשונות של הבניין שמתנשאות מעל הרחוב: הדופן הבנויה. א
(.במדד המרקמיות0ציון )מבנים צמודי קרקע עד שתי קומות ייחשבו כבנייה שאינה מרקמית . ב
חזית מסחרית תיחשב כדופן מרקמית גם אם גובהה אינו עולה על קומה אחת ובלבד שהיא ממוקמת עד . ג
.מגבול המגרש עם הרחוב' מ5
.מבנה בעל קומת קרקע מפולשת לא יחשב כמרקמי. ד
.אשר פונים לרחוב לא יהוו חלק מהחישוב' פארקים וכד, גינות, גנים ציבוריים.ה
הינה ' דופן בנויה אטומה'. לא תיחשב כדופן בנויה' דופן בנויה אטומה'לצורך חישוב מדד המרקמיות . ו

.'מ2חלונות או פתחים מגובה הרחוב לגובה של , מטר הינה ללא דלתות20-דופן אשר לאורך למעלה מ



דרישות

הבנייה  מרקם . 11



דרישות

הבנייה  מרקם . 11

בין 1:1מאורך הרחובות בפרויקט יהיה בעל יחס מינימלי של 40%הפחות לכל . ב

1לכל הפחות , קרי. גובה הבינוי לבין נקודת האמצע של רוחב זכות הדרך הציבורית

מטר רוחב מחזית הבניין עד נקודת האמצע של זכות הדרך 1מטר גובה בינוי לכל 

.  הציבורית

בדרישהאורך הרחובות שעומדים 

40%-50%

ויותר50%

הגדרות
באופניים ובכלי , כל מקום ברחוב בו יכולים לנוע אנשים ברגל: הדרך הציבוריתזכות 

זכות הדרך הציבורית כוללת את כל המרחב שבין המגרשים הפרטיים משני צדי  . רכב
.הרחוב

'ביחס לדרישה בהערות 
.בבניין בעל גבהים שונים ייקבע גובה ממוצע. גובה המבנים נקבע כגובה הגג. א
.יש לבצע חישוב עבור כל דופן רחוב בנפרד. ב



דרישות

הבנייה  מרקם . 11



תיעוד

הבנייה  מרקם . 11

בנושא קיימות בעיר פריז שסטנה'דהסדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



תיעוד

הבנייה  מרקם . 11

בנושא קיימות בעיר פריז שסטנה'דהסדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



תיעוד

הבנייה  מרקם . 11

בנושא קיימות בעיר פריז שסטנה'דהסדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



למרחב הבנוי הקייםחיבור . 12

ושימוש  הליכתיותמעודד 
בתחבורה חליפית

תורם ליצירת זיקות וקשרים בין  
ובין  החלקים השונים בשכונה 

השכונה לעיר

עידוד אינטראקציה בין  
התושבים

חיבור למרחב הבנוי הקייםנושא תת < תבנית וקישוריות נושא < תשתית ובינוי פרק 



חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12



דרישות

חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

יחצו את גבולות הפרויקט ויחברו בינו לבין מערך הרחובות הקיים  רחובות.א

לאורך גבול  מטר בממוצע 300בשטח הבנוי הסמוך לפרויקט לכל הפחות בכל 

.  הפרויקט

תחצה את גבולות הפרויקט ותחבר בינו לבין רשת ההליכה  ההליכה רשת .ב

לאורך בממוצע ' מ200הקיימת בשטח הבנוי הסמוך לפרויקט לכל הפחות בכל 

.גבול הפרויקט

השדרות והשבילים בהם מתאפשרת תנועת הולכי רגל , כל הרחובות: רשת הליכה
.בכל שעות היממה

כדי לקבל ניקוד בדרישה זו על הפרויקט לעמוד לכל הפחות במדרג הראשון  :  הערה
מגבול  25%לכל הפחות , קרי', חיזוק המרקם הבנוי וצמצום הפרבור'בדרישה 

.הפרויקט יהיה צמוד דופן לבינוי קיים



דרישות

חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12



תיעוד

חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

בנושא קיימות בעיר פריז שסטנה'דהסדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



תיעוד

חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

בנושא קיימות בעיר פריז שסטנה'דהסדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



תיעוד

חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

בנושא קיימות בעיר פריז שסטנה'דהסדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



תיעוד

חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

בנושא קיימות בעיר פריז שסטנה'דהסדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



תיעוד

חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

בנושא קיימות בעיר פריז שסטנה'דהסדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



The sculptural Claude Bernard overpass is an elegant, 
arched wooden structure that connects Parc du 
Millénaire to the Claude Bernard urban development 
zone in Paris.

Architecture firm DVVD designed the 

structure in accordance with the city's 
climate action plan as an extension 

of a pedestrian square accessible to 
pedestrians, cyclists and people with 
reduced mobility. 

The 100-meter (328 foot) wooden 

structure features broad-stepped 
stairways on the sides and landscaped 
ramps for easier access. 

תיעוד

חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

בנושא קיימות בעיר פריז שסטנה'דהסדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



תיעוד

חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

בנושא קיימות בעיר פריז שסטנה'דהסדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



תיעוד

חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

בנושא קיימות בעיר פריז שסטנה'דהסדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



תיעוד

חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

בנושא קיימות בעיר פריז שסטנה'דהסדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



תיעוד

חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

בנושא קיימות בעיר פריז שסטנה'דהסדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



תיעוד

חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

בנושא קיימות בעיר פריז שסטנה'דהסדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



תיעוד

חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

בנושא קיימות בעיר פריז שסטנה'דהסדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



הליכהרשת .13

עידוד אינטראקציה בין תושבים התנועה של אפשרויות הגדלת 
התושבים

הביטחון האישיהגברת 

רשת הליכהנושא תת < תבנית וקישוריות נושא < תשתית ובינוי פרק 



דרישות

רשת הליכה. 13

ר  "רשת ההליכה של הפרויקט תכלול מספר מינימלי של צמתים לקמ

:כמפורט בטבלה

ר"צמתים לקמ

80-99

100-119

ומעלה120

רגלהולכיתנועתמתאפשרתבהםוהסמטאותהשדרות,הרחובותכל:ההליכהרשת

.היממהשעותבכל



רשת הליכה. 13



כפר סבא
ר"קמ1

צמתים198

תיעוד

התנועה לעירוניות בישראל' מרחב': באדיבות

רשת הליכה. 13



כרמי גת
צמתים56

תיעוד

התנועה לעירוניות בישראל' מרחב': באדיבות

רשת הליכה. 13



תמהיל הדיור. 14

היצע רחב של מגוריםשיוויון הזדמנויות אוכלוסיה מגוונת

תמהיל הדיורנושא תת < דיור נושא < תשתית ובינוי פרק 



דרישות

תמהיל הדיור. 14

:על הפרויקט לעמוד באחת משתי הדרישות הבאות.א

קטגוריות לכל הפחות על בסיס הקטגוריות המצוינות  3-ד מ"יכלול תמהיל יחהפרויקט 

.  'או ב' מיחידות הדיור יהיו מקטגוריה א25%ולפחות , מטה

או

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

  (Simpson Diversity Index)לכל הפחות במדד סימפסון0.6בפרויקט ישיגו ציון של 

.על בסיס הקטגוריות המצוינות מטה

סימפסוןמדדערך

0.6-0.7

ומעלה0.7

,  יכללו דירות משני סוגים שונים לכל הפחות, מהמבנים בפרויקט75%הפחות לכל . ב
.'או ב' ואחד הסוגים יהיה מסוג א



דרישות

תמהיל הדיור. 14

שטח נטו כולל  )גודל יחידות דיור סוג

(ד"ממ

ר"מ70עד א

ר"מ70-90ב

ר"מ90-110ג

ר"מ110-130ד

ר ומעלה"מ130ה

:הדיוריחידות סוגי 

הפרויקטבתחוםדיוריחידותששתיההסתברותאתבוחןסימפסוןמדד:סימפסוןמדד

הערךהוא0.8כאשר0.8-0ביןנעהמדדערך.שונותיהיואקראיבאופןשנבחרו

.גיווןחוסרהמייצגהערךהוא0-ומוחלטמגווןהמייצג

∑-1הינההמדדנוסחת (n/N)2

n:אחדמסוג,והמתוכננותהקיימות,הדיוריחידותמספרכ"סה

N:הפרויקטבשטח,ומתוכננותקיימות,הסוגיםמכללהדיוריחידותמספרכ"סה



n/N(n/N)ד"יחמספר  2

n10ר"מ55עד -' סוג א

73-כ)ר "מ55-80-' סוג ב

(ר"מ

n24100.250.0625

93-כ)ר "מ80-105-' סוג ג

(ר"מ

n3820*0.50.25

113-כ)ר "מ105-130-' סוג ד

(ר"מ

n44100.250.0625

n5000ר ומעלה"מ130-' סוג ה

N16400.375כ"סה

דוגמה

תמהיל הדיור. 14

1-0.375=0.625

0.625: הערך של מדד סימפסון 



דוגמה גני שפירא תל אביב

תמהיל הדיור. 14



דוגמה גני שפירא תל אביב

תמהיל הדיור. 14

n/N(n/N)ד"מספר יח 2

n1120.170.03'ד מסוג א"יח

n2300.430.19'ד מסוג ב"יח

n3240.350.12'ד מסוג ג"יח

n40.000.00'ד מסוג ד"יח

n530.040.00'ד מסוג ה"יח

N690.34כ"סה

ערך מדד  
0.66סימפסון

9:כ מבנים בפרויקט"סה
סוגים  2כמה מבנים בהם יש לכל הפחות 

6'או ב' ד א"של יח
סוגים 2אחוז מבנים בהם יש לכל הפחות 

67%'או ב' ד א"של יח



6דוגמה רמת אפעל מתחם 

תמהיל הדיור. 14

n/N(n/N)ד"מספר יח 2

n13000.110.01'ד מסוג א"יח

n27800.280.08'ד מסוג ב"יח

n35000.180.03'ד מסוג ג"יח

n45000.180.03'ד מסוג ד"יח

n57200.260.07'ד מסוג ה"יח

N28000.22כ"סה

0.78ערך מדד סימפסון

סוג
גודל יחידות דיור  

(ד"שטח נטו כולל ממ)

ר"מ70עד א

ר"מ70-90ב

ר"מ90-110ג

ר"מ110-130ד

ר ומעלה"מ130ה



מבנים העומדים בתקן לבנייה ירוקה.36

שיפור איכות החיים לתושבים חיסכון באנרגיה ובמים 
והפחתת פליטות גזי חממה

בריאות האדם

מבנים העומדים בתקן לבנייה ירוקהנושא תת < אנרגיה נושא < תשתית ובינוי פרק 



העומדים בתקן לבנייה ירוקהמבנים . 36

ס"המשרד להגנ, מנהל תחום בנייה ירוקה, רן אברהם' מתוך מצגת של אדר



העומדים בתקן לבנייה ירוקהמבנים . 36

ס"המשרד להגנ, מנהל תחום בנייה ירוקה, רן אברהם' מתוך מצגת של אדר



העומדים בתקן לבנייה ירוקהמבנים . 36

ס"המשרד להגנ, מנהל תחום בנייה ירוקה, רן אברהם' מתוך מצגת של אדר



הניקוד . על המבנים בפרויקט להיות מוסמכים באמצעות תקן לבנייה ירוקה

ייקבע על בסיס שטח הרצפה של המבנים שהוסמכו מתוך סך שטח הרצפה של כל 

:המבנים הנכללים בפרויקט לפי הטבלה הבאה

בפרויקטשטח הרצפה של המבנים המוסמכים מכלל שטח הרצפה של המבנים 

50%-75%

ומעלה75%

דרישות

העומדים בתקן לבנייה ירוקהמבנים . 36



שימוש במקורות אנרגיה מתחדשים  .40

הגדלת הביטחון האנרגטי של המשק הפחתת זיהום אווירהפחתת פליטות גזי חממה

שימוש במקורות אנרגיה מתחדשים  נושא תת < אנרגיה נושא < תשתית ובינוי פרק 



דרישות

במקורות אנרגיה מתחדשים  שימוש . 40

מסך צריכת  5%השימוש באנרגיה ממקורות מתחדשים יעמוד לכל הפחות על 

השטחים הציבוריים  , שטחי המסחר והתעסוקה, האנרגיה של כלל המבנים

:הניקוד ייקבע על בסיס הטבלה הבאה. והתשתיות הציבוריות בפרויקט

שיעור האנרגיה ממקורות מתחדשים

5%-10%

ומעלה10%

,  ביומסה, חום שיורי, רוח, אנרגיה המופקת משמש:אנרגיה ממקורות אנרגיה מתחדשים

ייצור בתוך הפרויקט או מחוצה לוממתקני ' אנרגיה גאותרמית וכד



במקורות אנרגיה מתחדשים  שימוש . 40

oלפחות 17%צמצום צריכת החשמל ב

o לפחות 17%ייצור אנרגיה מתחדשת בשיעור של

o20%צמצום הנסועה הפרטית ב

מיליון טון פחמן5.9סך הפחתת פליטות גזי חממה במגזר המבנים 

קישור-המשרד להגנת הסביבה , 2016, מתוך התכנית הלאומית ליישום הסכם פריז

http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0836.pdf


במקורות אנרגיה מתחדשים  שימוש . 40



דוגמה
במקורות אנרגיה מתחדשים  שימוש . 40

3700/תא

שדה דב
עיריית תל אביב, יק'אוריאל בבצ' אדר: באדיבות



דוגמה

במקורות אנרגיה מתחדשים  שימוש . 40

ייצור אנרגיה מגז טבעי
מבנים/למתחמיםמיקרו גנרציה 

ייצור אנרגיה סולארי
על מבניםPVמערכות 

מעבר לייצור  אנרגיה בעיר

עיריית תל אביב, יק'אוריאל בבצ' אדר: באדיבות



דוגמה

במקורות אנרגיה מתחדשים  שימוש . 40

3700תכנון אנרגטי ברובע 

מיפוי צריכת   . 1
אנרגיה ברובע

צריכה אנרגיה שנתית

ח"מלש200

התייעלות  . 2
אנרגטית  

בנייה ירוקה

צריכה אנרגיה שנתית

ח"מלש177

מקורות זמינים . 3
להפקת אנרגיה  

גז
קוגנרציה

אנרגיה  
סולארית

סימולציה של חלופות ייצור אנרגיה. 4

חלופה נבחרת  . 7

בנייןרובע בדיקה סביבתית. 6בלוק-מבנן
כלכלי-תחשיב טכנו. 5

;
; ; ;

י יה מקומ מרכז אנרג

43%
חשמל

56%
מיזוג  
אויר

1%
חימום מים

עיריית תל אביב, יק'אוריאל בבצ' אדר: באדיבות



במקורות אנרגיה מתחדשים  שימוש . 40

ח המלא"לדוקישור

":חשמל במסלול הירוק"ח "המלצות הדו

ולפעול לייצור  משאב הגגות יש לנצל את . 1

.במרחב הבנויאנרגיה סולארית רחב היקף של 

לנצל את משאב הפסולת האורגנית לשם  יש . 2

ייצור חשמל מביוגז תוך שמירה על איכות  

.המים והקרקע, האוויר

יש להקים טורבינות רוח רק במידה שאין  . 3

בדגש על מינים  , סיכון משמעותי לבעלי הכנף

וככל שאינן , בסכנת הכחדה ומיני דגל

הפוטנציאל לכך  . מייצרות מטרדים לתושבים

מוגבל ביותר ובכל אופן אין להגדיל את  

.המכסה הקיימת לטורבינות רוח

אין לאשר הקצאת קרקעות נוספות  .    4

.לאנרגיה סולארית

https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/solaric_energy.pdf


לפחות חצי אחוז מהשטח הבנוי הכולל ולפחות מבנה אחד בפרויקט יהיה  

.מאופס אנרגיהמבנה 

דרישות

מאופסי אנרגיה  מבנים . 37

מדידהכליבאמצעותאנרגיהמאופסכמבנהשהוסמךמבנה=אנרגיהמאופסמבנה

כישמראהסימולציהעבורושנערכהמבנהאומוכרבינלאומיאוישראליתקןאו

מיםחימום,איקלוםעבורלשמשהצפויההאנרגיהמידתאתלייצרעתידהמבנה

.ותאורה



מאופסי אנרגיה  מבנים . 37

חדרה, חופיםאנרגיה שכונת גן ילדים מאופס 



וולטאית -מערכת פוטו
לייצור אנרגיה

שמש קיץ  
ישירה נחסמת  
על ידי הצללה

שמש חורף

מסה תרמית 

זיגוג דרומי מתכונן להחדרת אור  
יום ואפשור חימום פסיבי חורפי

הארה טבעית  
לעומק החלל

תאורה נשלטת  
על ידי רגש אור 

יום

מאופסי אנרגיה  מבנים . 37



מאופסי אנרגיה  מבנים . 37



מאופסי אנרגיה  מבנים . 37



מאופסי אנרגיה  מבנים . 37



רחובות המעודדים הליכה. 24

הגברת הביטחון צמצום הנסועה
במרחב הציבורי

פיתוח כלכלה מקומית

רחובות המעודדים הליכהתת נושא < רחוב ותנועה נושא < מרחב טבעי וציבורי פרק 



רבותבדרישותיעמודשהפרויקטככל.מטההמפורטותבדרישותיעמודהפרויקט
יותרגבוהבניקודיזכהכךיותר

הפרויקטהדרישות בהן עומד מספר 

5

6

7

רחובות המעודדים הליכה. 24

דרישות



רחובות המעודדים הליכה. 24

דרישות



רחובות המעודדים הליכה. 24

דרישות

הגדרות
בנוסף לרצועת. רגל לאורך הרחוב-חלק המדרכה המיועד בלעדית לתנועת הולכי: רצועת ההליכה

.רצועת עזר ועוד, ההליכה המדרכה עשויה לכלול רצועת דופן
.השדרות והסמטאות בהם מתאפשרת תנועת הולכי רגל בכל שעות היממה, כל הרחובות: רשת ההליכה



רחובות המעודדים הליכה. 24
הפחתה משמעותית במספר ההרוגים בתאונות דרכים= מיתון תנועה

.  היא הגורם המשמעותי ביותר למקרי מוות של הולכי רגלמהירות הרכב 

מקור. י השפעת מהירות"הסתברות מקרי מוות בקרב הולכי רגל ע

https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch7en/conc7en/probabilityimpact.html


רחובות המעודדים הליכה. 24
הפחתה משמעותית במספר ההרוגים בתאונות דרכים= מיתון תנועה

.  היא הגורם המשמעותי ביותר למקרי מוות של הולכי רגלמהירות הרכב 

Cities 8-80גיל פנלוסה: באדיבות



קישורNational Association of City Transportation Officials (NATCO): מקור

רחובות המעודדים הליכה. 24

מנגנונים למיתון תנועה

https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/design-controls/design-speed/speed-reduction-mechanisms/


רחובות המעודדים הליכה. 24

מנגנונים למיתון תנועה

קישורNational Association of City Transportation Officials (NATCO): מקור

https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/design-controls/design-speed/speed-reduction-mechanisms/


www.streetmix.net

אפליקציה אינטרנטית חינמית ליצירת חתך הרחוב

http://www.treetmix.net/


נגישה ונוחה, ציבורית תדירהתחבורה . 25

קיצור זמני הגעה  
ממקום למקום

הפחתת פליטות גזי חממה  
וזיהום אוויר

הפחתת שימוש ברכב הפרטי

נגישה ונוחה, תחבורה ציבורית תדירהתת נושא < רחוב ותנועה נושא < מרחב טבעי וציבורי פרק 



דרישות

נגישה ונוחה, תחבורה ציבורית תדירה. 25

350עליעלהשלאהליכהבמרחקיהיובפרויקטהמבניםמכניסות80%הפחותלכל.א
.אוטובוסמתחנתמטר

500עליעלהשלאהליכהבמרחקיהיובפרויקטהמבניםמכניסות80%הפחותלכל.ב
.מטרואוקלהרכבתכגוןן"מתעמתחנתמטר

800עליעלהשלאהליכהבמרחקיהיובפרויקטהמבניםמכניסות50%הפחותלכל.ג
.כבדהרכבתמתחנתמטר

פחותאודקות12כלתהיהן"ומתעאוטובוסבתחנותצ"התחקווישלההגעהתדירות.ד
עירונימרכזיכלולבתחנההעוצריםהקוויםאוהקושלהנסיעהומסלול,השיאבשעות
תחבורהבאמצעותלהגיעניתןממנוראשיתחבורהמרכזאומטרופולינימרכזאומקומי

.לעירומחוץבעירומגווניםשוניםליעדיםציבורית

משרדלהנחיותבהתאםתפעוליקצהמסוףאותפעוליתקצהתחנתלהקצותיש.ה
.הבנייהוצפיפותהפיתוחסוגבסיסעל(3.6פרק)התחבורה

ראויהתאורהיכללו,התחבורהמשרדהנחיותפיעלויעוצבויתוכננוההמתנהתחנות.ו
ורוחגשםמפניהגנהכגוןשוניםאווירמזגבמצביבהתחשבויתוכננוהחשיכהבשעות
.בקיץוההצללהבחורף



רשת שבילי אופניים  .26

קיום אורח חיים בריא הפחתת שימוש ברכב הפרטיעידוד שימוש בתחבורה רכה

רשת שבילי אופנייםתת נושא < רחוב ותנועה נושא < מרחב טבעי וציבורי פרק 



דרישות

שבילי אופניים  רשת . 26

' מ250המבנים בפרויקט יהיו במרחק שלא יעלה על כניסות 

שאורכה הקיים , מרשת רציפה של שבילי אופניים( בהליכה או נסיעה באופניים)

.ומעלהמ "ק4או המתוכנן בתכנית מפורטת לביצוע הינו 

:בדרישהשיעור המבנים שעומדים 

60%

90%



דוגמה מהעולם

שבילי אופניים  רשת . 26

מוגניםשל נתיבי אופניים מ "ק320-כ2009עד , שלוש שניםתוך יורק נוספו -בניו

20%למימון . הפרויקטמעלות 80%מימנה  Transportation clean air fund: מממןגורם 
.סנט בלבד20-נוספים עלו המיסים עבור ניויורקרים ב

.36%בקופנהגן , מהנסיעות הינן נסיעות אופניים48%במרכז אמסטרדם ? הידעת



טיילת תל אביב
www.urb-i.com

http://www.urb-i.com/


מתקני חניה לאופניים.27

קיום אורח חיים בריא עידוד שימוש בתחבורה רכה



דרישות

חניה לאופנייםמתקני . 27

עבור כל ( התקנת מקומות חניה)חניות לאופניים יסופקו בהתאם לתקנות התכנון והבנייה . א

.בהםהמבנים בפרויקט בהתאם לשימוש העיקרי 

תחנות להסעת, בריכוזים עתירי פעילות כגון מסופים לתחבורה ציבורית. ב

מספר' אצטדיוני ואולמות ספורט וכד, מרכזים מסחריים , המונים 

.בימי שיאמהמשתמשים הצפויים 5%מקומות החניה יהיה שווה או עולה על 

ברחוב ששימושיו העיקריים תעסוקתיים או מסחריים יותקנו מתקני. ג

.זוגות אופניים לכל הפחות10-מטר בממוצע ל100חניה לאופניים בכל 

המקום המתאים להתקנת מקומות החניה הוא ברצועת השירות במדרכה

.הרגל–ובשום מקרה לא בתחום רצועת התנועה להולכי
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עידוד שימוש בתחבורה חלופית הגדלת השטח המחלחלניצול מירבי של שטחים



דרישות

צמצום השטח עבור חניה.28

מספר מקומות החניה  : מהמבנים בפרויקט יעמדו בדרישה הבאה90%הפחות לכל . א

או  /המתאפשר על ידי תקן החניה הארצי והמספר הנמוך ביותר עבור הבניינים יהיה 

הנמוך  )המספר הנמוך ביותר שהועדה המקומית רשאית לקבוע על פי תקנות התכנון 

(.מביניהם

.ממקומות החניה ימוקמו בתת הקרקע או במכפילי חניה75%הפחות לכל .ב



דוגמה
The Vauban eco-district | Germany

Freiburg Future Lab, אסטריד מאייר: באדיבותחניה מפת מתחמי 
יותר מרחב  , פחות רעש, פחות זיהום אוויר, דרכיםפחות תאונות = מקומות חניה פחות 

(בעיקר בקרב ילדים וקשישים)תושבים יותר בטיחותי עבור , ציבורי

אזור ללא מקומות  
חניה

אזור עם חניה פרטית

אזור חניה ציבורית

"Car Free"אזור 

חניון



!תודה

°360בקרו אותנו באתר שכונה 

www.nd360.org

צרו עימנו קשר? רוצים להיות פורצי הדרך

liron@ilgbc.org

http://www.nd360.org/
mailto:liron@ilgbc.org

