שכונה - 360°
כלי מדידה חדשני לקידום ,תכנון ,פיתוח ובינוי שכונות מגורים
בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומרכז השלטון המקומי
מבוא
שכונה  360°הינו כלי מדידה חדשני שפיתחו המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד השיכון
והבינוי ב מסגרת מיזם משותף ,אשר מטרתו לקדם את התכנון ,הפיתוח והבינוי של שכונות מגורים
איכותיות ,בריאות ,חסכוניות במשאבים ומשגשגות לאורך זמן .הפיתוח האינטנסיבי הצפוי בעשורים
הקרובים טומן בחובו אתגרי תכנון רבים ,ביניהם התמודדות עם משאבים מוגבלים ועלייה בצפיפות
האוכלוסייה .יחד עם זאת ,תנופת התכנון הנוכחית הינה הזדמנות להשפיע על המרחב הבנוי העתידי של
ישראל.
כלי המדידה שכונה  360°מהווה כלי עבודה לטיוב איכות תכניות בניין עיר בראייה רחבה ורב
תחומית .הקורס מקנה היכרות מעמיקה עם כלי המדידה ,תוך שילוב היבט פרקטי הכולל בדיקה
של תכניות לצד לימוד סוגיות עכשוויות בתכנון ופיתוח בר-קיימא.
מטרות הקורס
 הכרות תאורטית ומעשית עם כלי המדידה שכונה 360
 לימוד ותרגול של אופן העבודה עם כלי המדידה שכונה 360
 פיתוח ראייה רחבה ורב תחומית בנושאי תכנון איכותי ובר קיימא ברמת השכונה
 העמקת ההבנה במושגים ,הגדרות וידע בתחום פיתוח בר קיימא בארץ ובעולם
אוכלוסיית היעד
מהנדסים  ,אנשי תכנון מרשויות מקומיות (מחלקות הנדסה ותכנון) ,גורמים מתכללים בצוותי תכנון כגון:
אדריכלים ,מתכננים ואדריכלי נוף .בודקי תכניות ,יועצי תנועה ,יועצי סביבה וקיימות בתב"עות וכדומה.
יעוץ וניהול אקדמי
לירון דן וקרן שווץ  :צוות שכונה  360°המועצה הישראלית לבנייה ירוקה.
אדר' אסתי כהן ליס :אגף אדריכל ראשי ,משרד הבינוי והשיכון
שיטת הלימוד
הרצאות פרונטליות לצד תרגול באמצעות בדיקת תכניות על פי מדדים משכונה 360°
מתכונת הלימודים
היקף השעות בקורס:

 28ש"א ( 4מפגשים )

יום הלימודים :

ימי ב' אחת לשבוע ,בין השעות 15:15-09:00

מועד פתיחת הקורס:

 07בינואר 19

מועדי הקורס:

28.01 ,21.01 , 14.01 , 07.01

מקום הלימודים:

מרכז השלטון המקומי  ,רח' הארבעה  ,28מגדל חאג'ג הצפוני ,תל אביב
(במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום)

חובות הקורס ותעודה
חובת נוכחות של  100%משעות הלימוד .קבלת תעודה מותנית בנוכחות של  85%לפחות


קורס זה אשר הינו פחות מ 40 -ש"א יוכר לגמול השתלמות לעובדים בדרוג מינהלי ומח"ר כחלק
מזכאות לצבירת  80שעות מתוך סך השעות אותן יש להגיש לגמול  ,בהתאם לכללי הוועדה.

שכר לימוד
 - ₪ 1,600לעובדי השלטון המקומי ( מחיר מסובסד)
 - ₪ 1,850למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי .
שכר הלימוד כולל הדרכה וכיבוד קל .


קרן ידע הנדסי אקדמי (קרן ידע דרוג מהנדסים) מעניקה מלגות לקורס זה  .המלגה
תינתן בסוף הקורס ,בכפוף לקריטריונים הנהוגים בקרן מעת לעת.
לפרטים נוספים אודות המלגה כנסו לאתר  WWW.KERENY.ORG.IL :או בטל03-5227919 :

נושאי הקורס
סביבה בנויה * צרכי הדיור * תכנון מרחבי * עירוניות * עירוב שימושים * איכות בתכנון *
שילוב שיקולים סביבתיים בתכנון * כלי מדידה * שכונה  * 360שכונה בת קיימא * צפיפות
הבנייה * מרקם הבנייה * תמהיל דיור * רשת הליכה * מבני ציבור רב שימושיים * הליכות *
נגישות לשירותים * ניהול נגר עילי * רחובות המעודדים הליכה * תחבורה ציבורית * רשת שבילי
אופניים * חנייה * רשת עצים * צל והצללה * מיתון אי החום העירוני * בדיקת תכניות *
התייעלות אנרגטית * בנייה ירוקה * אנרגיות מתחדשות * מתקנים מקומיים לייצור אנרגיה * בנייה
מאופסת אנרגיה * פסולת בנייה

מחלקת הדרכה עברה לרישום מקוון באתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי:
www.masham.org.il
לרישום מקוון יש להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי .במסך הראשי יש להיכנס ל:
"  - univercityפעילויות הדרכה " ולאחר מכן יש להיכנס ל  ":רישום לקורסים  ,ימי עיון וכנסים".
לקובץ מפורט יותר המתאר את תהליך הרישום כנסו ל" :הנחיות לרישום לקורסים "
במידה שדרושה עזרה בתהליך ההרשמה בלבד ,אנא פנו במיילregister@masham.org.il :
או  -03-6844227לתמיכה טכנית -או  03-6844253לנירה

