קורס שכונה °360
מחזור שני  יוני-יולי 2019

מטרת ההכשרה:
 הכרות תאורטית ומעשית עם כלי המדידה שכונה 360
 לימוד ותרגול של אופן העבודה עם כלי המדידה שכונה 360
 העמקת ההבנה במושגים ,הגדרות וידע בתחום פיתוח בר קיימא בארץ ובעולם ברמת השכונה
קהל היעד :גורמים מתכללים בצוותי תכנון כגון אדריכלים ,מתכננים עירוניים ,אדריכלי נוף ,אנשי תכנון מרשויות
מקומיות )מחלקות הנדסה ותכנון( ,בודקי תכניות ,יועצי תנועה ,יועצי סביבה וקיימות בתב"עות ,מנהלי פרויקטים
ויזמים בעלי עניין וניסיון בתכנון מרחבי וכדומה.
מתכונת ההכשרה 6 :מפגשים |  6.5שעות כל מפגש )(9:15-15:45
מפגש
מפגש מס' 1
מפגש מס' 2
מפגש מס' 3
מפגש מס' 4
מפגש מס' 5
מפגש מס' 6

תאריך
03.06.2019
10.06.2019
17.06.2019
24.06.2019
01.07.2019
08.07.2019

מקום ההכשרה :מכללת דעת בן אביגדור  5תל אביב-יפו
תוצרי הקורס :ניתוח תב"ע הכולל תיעוד ומסקנות ותעודת השתתפות בקורס שכונה 360
חובת נוכחות :לכל הפחות ב 80%-משעות הקורס
צוות מקצועי
ריכוז וניהול הקורס :צוות שכונה  360המועצה הישראלית לבנייה ירוקה -אדר' ענת הורוביץ הראל וקרן שווץ.
מרצים :אדר' אסתי כהן ליס ,אביעד שר-שלום ,אדר' נוף טלי וקסלר ,ד"ר יואב לרמן ,אדר' ליאת איזקוב ,אדר' נוף
גילת לווינגר ,ענת ברקאי נבו ועוד.

תכנית ההכשרה

 | 03.06.19מפגש מס'  - 1תהליכי תכנון ואתר הפרויקט
שעה

כותרת
ההרצאה

פירוט

מרצים

09:15-09:35

דברי
פתיחה
שכונה
-360
מסגרת
הפסקה
הרצאה

דברי פתיחה וברכות של מנכ"לית המועצה
הישראלית לבנייה ירוקה
תהליך הפיתוח של כלי המדידה ,מבנה כלי
המדידה ,כלי מדידה מקבילים מהעולם,
תועלות הכלי.

הילה ביניש

11:45-12:30

הרצאה

12:30-13:00
13:00-13:45

הפסקה
הרצאה
תהליכי
תכנון

13:45-14:30

הרצאה
תהליכי
תכנון
הפסקה

14:45-15:15

הרצאה
אתר
הפרויקט
הרצאה
אתר
הפרויקט

09:35-10:45

10:45-11:00
11:00-11:45

14:30-14:45

15:15-15:45

אדר' אסתי כהן ליס – משרד
הבינוי והשיכון

מקרה מבחן מקומי הערכת שכונה 360

קרן שווץ

מקרה מבחן מחו"ל
Olympic Village Vancouver, Canada

אביעד שר שלום

תהליך תכנון משולב
) CIM (Civil infrastructure modellingככלי
מאפשר תכנון משולב.
מושגים מרכזיים ,עקרונות תכנוניים ,תמונת
מצב ,דוגמאות מקומיות
תהליך תכנון שיתופי
מושגים מרכזיים ,עקרונות תכנוניים ,תמונת
מצב ,דוגמאות מקומיות

אביעד שר שלום

ענת ברקאי נבו

חיזוק המרקם הבנוי וצמצום הפרבור
פיתוח בשטח מופר

אדר' ענת הורוביץ הראל

עבודות עפר :שמירה על ערכי טבע ונוף ומאזן
עבודות עפר

אדר' נוף טלי וקסלר

 10.06מפגש מס'  - 2תפקוד המרחב ,תבנית וקישוריות
שעה

כותרת
ההרצאה

פירוט

מרצים

09:15-10:45

הרצאה
תפקוד
המרחב +
תבנית
וקישוריות

נגישות למגוון שירותים
עירוב שימושי קרקע
צפיפות המגורים
מרקם הבנייה
חיבור למרחב הבנוי הקיים
רשת הליכה

אדר' ענת הורוביץ הראל

10:45-11:00
11:00-11:45
11:45-12:30

הפסקה
הרצאה
תרגול

12:30-13:00
13:00-14:30

הפסקה
תרגול-
המשך

14:30-14:45
14:45-15:30

הפסקה
הרצאה

15:30-15:45

מיקרו
אקלים
שיחת
סיכום יום

ציפוף ועירוב שימושים
נגישות למגוון שירותים
עירוב שימושי קרקע
צפיפות המגורים
מרקם הבנייה
חיבור למרחב הבנוי הקיים
רשת הליכה

אדר' ליאת איזקוב
צוות שכונה 360

נגישות למגוון שירותים
עירוב שימושי קרקע
צפיפות המגורים
מרקם הבנייה
חיבור למרחב הבנוי הקיים
רשת הליכה

צוות שכונה 360

מיתון תופעת 'אי החום העירוני'

אדר' נוף שחר צור

רשת עצים
צוות שכונה 360

 17.06מפגש מס'  - 3שטחים פתוחים ,רחוב ותנועה
שעה

כותרת ההרצאה

פירוט

מרצים

09:15-10:45

הרצאה
שטחים פתוחים

מערך שטחים ציבוריים פתוחים
גינון וצמחייה
שימוש מופחת במים שפירים לגינון
ולהשקיה
שיקום ושימור משאבי טבע

אדר' נוף גילת לווינגר

10:45-11:00
11:00-11:45

הפסקה
הרצאה
שטחים פתוחים
רחוב ותנועה
הצגת מדדים

12:30-13:00
13:00-13:45

הפסקה
הרצאה

13:45-14:30

תרגול מדדים
שנלמדו
הפסקה

14:45-15:30

הרצאה

15:30-15:45

שיחת סיכום יום

11:45-12:30

14:30-14:45

ניהול הנגר העל קרקעי

אדר' נוף שירי פונדמינסקי

רחובות המעודדים הליכה
תחבורה ציבורית תדירה ,נגישה
ונוחה
רשת שבילי אופניים
מתקני חניה לאופניים
צמצום השטח עבור חניה

אדר' ענת הורוביץ הראל

רחובות המעודדים הליכה

אדר' גל גבריאל

שטחים פתוחים
רחוב ותנועה

צוות שכונה 360

תחבורה בת קיימא

ד"ר יואב לרמן
צוות שכונה 360

 24.06מפגש מס'  – 4אנרגיה ,חומרים ופסולת
שעה

כותרת ההרצאה

פירוט

מרצים

09:15-10:00

הרצאה

מבנים העומדים בתקן לבנייה ירוקה

גיא סטינקמפ

אנרגיה

שימוש במקורות אנרגיה מתחדשים
התייעלות אנרגטית של מערכת תאורת
הרחוב
מתקן מקומי לייצור אנרגיה

10:00-10:45

הרצאה

מבנים מאופסי אנרגיה

אדר' רוני דניאל

אנרגיה
10:45-11:00

הפסקה

11:00-11:45

אנרגיה

תקן בנייה ירוקה

נעמי גלברט

11:45-12:30

תרגול

אנרגיה

צוות שכונה 360

12:30-13:00

הפסקה

13:00-13:45

המשך תרגול

13:45-14:30

הרצאה

חומרים
פסולת

אנרגיה

צוות שכונה 360

חומרים
פסולת
מינהלת פסולת הבנייה

אסף דוד

פסולת
14:30-14:45

הפסקה

14:45-15:30

פסולת

15:30-15:45

שיחת סיכום יום

מדיניות אפס פסולת

עמיעד לפידות

צוות שכונה 360

 01.07מפגש מס'  – 5מיקרו אקלים ומרחב בריא
שעה

כותרת ההרצאה

פירוט

מרצים

09:15-10:00

הרצאה

מזעור קרינה

מישל ביניאשווילי

מרחב בריא
10:00-10:45

הרצאה

זכויות שמש של מבנים

מיקרו אקלים

עידוד אוורור טבעי ומזעור מפגעי רוח

10:45-11:00

הפסקה

11:00-11:45

הרצאה

מזעור זיהום אור לילי

סם אלפסי

אלכס גולדין

מרחב בריא
11:45-12:30

תרגול

12:30-13:00

הפסקה

מיקרו אקלים

צוות שכונה 360

מרחב בריא

13:00-14:00

דיור

תמהיל הדיור
דיור בר השגה

צוות שכונה 360
סבסטיאן ולרשטיין

14:00-14:45

תרגול

הכנה לקראת הצגת התכניות

צוות שכונה 360

14:45-15:00

הפסקה

15:00-15:45

תרגול

הכנה לקראת הצגת התכניות

צוות שכונה 360

 08.07מפגש מס'  - 6מפגש מסכם
שעה

כותרת ההרצאה

פירוט

מרצים

09:15-10:00

הרצאה

חדשנות בחשיבה תכנונית
תכנית 3700

אדר' תמי הירש

חדשנות

10:00-10:35

ניתוח תכניות שנבדקו

10:35-10:45

הפסקה

11:00-12:45

ניתוח תכניות שנבדקו

12:45-13:15

הפסקה

13:15-15:00

ניתוח תכניות שנבדקו

15:00-15:15

הפסקה

15:15-15:45

חלוקת תעודות וסיכום קורס

שימו לב ,ייתכנו שינויים בנושאי ההרצאות.
למידע נוסף ניתן לפנות לאדר' ענת הורוביץ הראל בטלפון 052-3855802 :או במייל Anat@ilgbc.org

