
                                                                               
 

 °360קורס שכונה 

 2018נוב' -אוק'  מחזור ראשון

ומזמינה אתכם  360המועצה הישראלית לבנייה ירוקה גאה להכריז על פתיחת המחזור הראשון של קורס שכונה 

 להכיר מקרוב, ללמוד לעומק ולהתנסות בפועל!

 

מאות אלפי יחידות דיור מקודמות כיום במערכת התכנון, ברובן במסגרת תכניות של בנייה חדשה בקנה מידה גדול 

בפאתי הערים. תכניות אלו כוללות ברובן אילוצים שונים ומהוות אתגר תכנוני עבור אנשי המקצוע. כלי המדידה שכונה 

לבנייה ירוקה ומשרד הבינוי והשיכון, מהווה כלי , אשר פותח במסגרת מיזם משותף בין המועצה הישראלית 360

 עבודה לטיוב איכות תכניות בראייה רחבה ורב תחומית. 

תוך שימת דגש על שילוב היבט פרקטי הכולל בדיקה מלאה של  360במסגרת הקורס נלמד לעומק את מדדי שכונה 

 .1.0עבור בנייה חדשה גרסה  360תכנית על פי שכונה 

 במשתתפיאינטנסיבי הצפוי הזדמנות להשפיע על המרחב הבנוי העתידי של ישראל ורואים רואים בפיתוח ה אנו

 מחוללי שינוי להטמעת איכות וקיימות במרחב השכונתי העתידי  360 שכונהקורס 

 .כיום המקודמות התכניות במסגרת

 :ת ההכשרהומטר

  360שכונה מעשית עם כלי המדידה תאורטית והכרות   

 360שכונה  ותרגול של אופן העבודה עם כלי המדידה לימוד   

 ר קיימא בארץ ובעולם ברמת השכונההעמקת ההבנה במושגים, הגדרות וידע בתחום פיתוח ב 

 

תכנון מרשויות גורמים מתכללים בצוותי תכנון כגון אדריכלים, מתכננים עירוניים, אדריכלי נוף, אנשי : קהל היעד

מנהלי פרויקטים קיימות בתב"עות, סביבה ויועצי תנועה, בודקי תכניות, יועצי , נון()מחלקות הנדסה ותכ מקומיות

 וכדומה. בעלי עניין וניסיון בתכנון מרחביויזמים 

 (9:30-16:30) שעות כל מפגש 7מפגשים |  6 מתכונת ההכשרה:

 תאריך מפגש

 8.10.2018  1מפגש מס' 

 15.10.2018 2מפגש מס' 

 22.10.2018 3מפגש מס' 

 29.10.2018 4מפגש מס' 

 5.11.2018 5מפגש מס' 

 12.11.2018 6מפגש מס' 



                                                                               
 

 

 יפו-תל אביב 5מכללת דעת בן אביגדור  מקום ההכשרה:

 360שכונה השתתפות בקורס תעודת ו ניתוח תב"ע הכולל תיעוד ומסקנות תוצרי הקורס:

 משעות הקורס 80%-לכל הפחות ב חובת נוכחות:

 נפוצות שאלות

וראייה רחבה ורב תחומית  360הקורס מזכה בהכרות מעמיקה עם כלי המדידה שכונה  ?מזכה הקורס במה .1

על נושאי פיתוח בר קיימא ברמת השכונה. בתום הקורס תוענק תעודת השתתפות. הקורס אינו עבור גמול 

 השתלמות.

מתכנני ערים, אנשי מקצוע מרשויות כן. הקורס מומלץ ביותר עבור אדריכלים, האם יש צורך בידע מוקדם?  .2

יש צורך בידע מוקדם של קריאת תכניות בקנה מקומיות, יועצי סביבה וקיימות בעלי ניסיון בתכנון מרחבי. 

 מידה שכונתי ובמושגי בסיס בתכנון עירוני.

 לא. אך יש צורך בידע מוקדם. ראו סעיף מעלה. האם יש תנאי סף להרשמה לקורס? .3

 צוות מקצועי

 לירון דן, אביאל ילינק וקרן שווץ.  -המועצה הישראלית לבנייה ירוקה 360צוות שכונה : וניהול הקורסריכוז 

שלום, אדר' נוף חצב יפה, ד"ר יואב לרמן, אדר' ליאת איזקוב, אדר' נוף גילת -אדר' אסתי כהן ליס, אביעד שר מרצים:

 .לווינגר ועוד

 הכשרהתכנית ה

 תהליכי תכנון ואתר הפרויקט - 1מפגש מס' |  8.10.18

 פירוט כותרת ההרצאה שעה

 דברי פתיחה וברכות  דברי פתיחה 09:30-09:50

תהליך הפיתוח של כלי המדידה, מבנה כלי המדידה, כלי מדידה  מסגרת -360שכונה  09:50-11:00

 מקבילים מהעולם, תועלות הכלי.

 הפסקה 11:00-11:15

מקרה מבחן הערכת  11:15-12:15

 360שכונה 

 

  מחו"למקרה מבחן  12:15-13:00

 הפסקה 13:00-13:30

 תהליך תכנון משולב תהליכי תכנון 13:30-15:00

 תהליך תכנון שיתופי

  מושגים מרכזיים, עקרונות תכנוניים, תמונת מצב בארץ ובעולם



                                                                               
 חיזוק המרקם הבנוי וצמצום הפרבור אתר הפרויקט 15:00-16:30

 פיתוח בשטח מופר

 טיפול בקרקעות מזוהמות 

 עבודות עפר: שמירה על ערכי טבע ונוף ומאזן עבודות עפר

 

 תפקוד המרחב, תבנית וקישוריות - 2מפגש מס'  15.10

 פירוט כותרת ההרצאה שעה

 נגישות למגוון שירותים תפקוד המרחב  11:30-09:30

 עירוב שימושי קרקע

 צפיפות המגורים

 הפסקה 11:00-11:15

 מבני ציבור רב שימושיים תפקוד המרחב 11:15-12:00

 למגוון שירותיםנגישות  תרגול 12:00-12:45

 עירוב שימושי קרקע

 צפיפות המגורים

 הפסקה 12:45-13:15

–תבנית וקישוריות  13:15-14:45

 הצגה +תרגול

 מרקם הבנייה

 חיבור למרחב הבנוי הקיים

 רשת הליכה

 הפסקה 14:45-15:00

 תמהיל הדיור דיור 15:00-16:30

 דיור בר השגה

 

 שטחים פתוחים, רחוב ותנועה - 3מפגש מס'  22.10

 פירוט כותרת ההרצאה שעה

 שטחים פתוחים 11:30-09:30

 

 מערך שטחים ציבוריים פתוחים

 גינון וצמחייה

 ופחת במים שפירים לגינון ולהשקיהשימוש מ



                                                                               
 שיקום ושימור משאבי טבע

 הפסקה 11:30-11:45

 ניהול הנגר העל קרקעי שטחים פתוחים 11:45-13:45

 הפסקה  13:45-14:15

הצגת  –רחוב ותנועה  14:15-16:30

 מדדים+תרגול

 רחובות המעודדים הליכה

 תחבורה ציבורית תדירה, נגישה ונוחה

 רשת שבילי אופניים

 מתקני חניה לאופניים

 צמצום השטח עבור חניה

 

 אנרגיה, חומרים ופסולת – 4מפגש מס'  29.10

 פירוט כותרת ההרצאה שעה

 מבנים העומדים בתקן לבנייה ירוקה אנרגיה   11:00-09:30

 מבנים מאופסי אנרגיה

 שימוש במקורות אנרגיה מתחדשים 

 הפסקה 10:45-11:00

 התייעלות אנרגטית של מערכת תאורת הרחוב אנרגיה 11:00-12:00

 מתקן מקומי לייצור אנרגיה

 הערכת מחזור חיים ובחירת חומרים לפיתוח בר קיימא חומרים 12:00-12:30

 הפסקה  12:30-13:00

 תיות לטיפול ולהפרדת פסולת במקורתש פסולת 13:00-14:30

 טיפול בפסולת הבנייה

 הפסקה 14:30-14:45

 אנרגיה תרגול  14:45-16:30

 חומרים

 פסולת

 

  



                                                                               
 

 ומרחב בריאמיקרו אקלים  – 5 מפגש מס' 5.11

 פירוט כותרת ההרצאה שעה

 זכויות שמש של מבנים מיקרו אקלים 11:00-09:30

וד אוורור טבעי ומזעור מפגעי רוחעיד  

 צל

 הפסקה  11:00-11:15

 מיתון תופעת 'אי החום העירוני' מיקרו אקלים 11:15-12:45

 רשת עצים

 תרגול

 הפסקה 12:45-13:15

 זיהומים ומטרדיםמניעת  מרחב בריא  13:15-14:45

 מזעור השפעות אתר הפיתוח והבנייה

 מזעור זיהום אור לילי

 מזעור קרינה

 הפסקה 14:45-15:00

 שילוב הבטים חברתיים שימור ערכים קיימים 15:00-16:30

 שמירה על מאפיינים פיסיים ייחודיים

 

 מפגש מסכם - 6מפגש מס'  12.11

 פירוט כותרת ההרצאה שעה

  חדשנות  11:00-09:30

 הפסקה  11:00-11:15

 הצגת תכניות שנבדקו ע"י המשתתפים ניתוח תכניות 11:15-12:45

 הפסקה 12:45-13:15

 הצגת תכניות שנבדקו ע"י המשתתפים ניתוח תכניות 13:15-15:15

 הפסקה 15:15-15:30

 חלוקת תעודות וסיכום קורס 15:30-16:30



                                                                               
 

 יתכנו שינויים בנושאי ההרצאות. ישימו לב, 

 עלות ההכשרה:

 ש"ח מחיר רגיל. 3500 

 .ש"ח לחברי המועצה הישראלית לבנייה ירוקה 2900 

 

 Liron@ilgbc.orgאו במייל  052-3466992נוסף ניתן לפנון ללירון דן בטלפון:  למידע


