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 הקדמה

למתכנני� , מנחי� לתכנו� יישובי� ושכונות בני קיימא נועד לאפשר למקבלי החלטותההעקרונות מ* מס

בבוא� להניח תשתיות לשכונה או יישוב חדש או בשכונה , ולתושבי� לייש� שיטות לפיתוח בר קיימא

� בר העקרונות מוביל את המשתמשי� דר* הפרמטרי� שיש לבחו� בבחירת פתרומסמ*    או יישוב קיי�

 .החברתית והכלכלית, המתאי� ליישו� במקו� מסוי� מהבחינה הסביבתית, קיימא

 

 סביבתיי� כתהלי* מקדי� לביצוע וקבלת – את המשתמש לתהליכי חשיבה תכנוניי� מסמ* מכוו�ה

 מסמ* מנחה לגבי מהווה אלא  תחלי  לתכנית מפורטתאינו העקרונותמסמ* מודגש כי . החלטות

בנוס� על הגורמי� . בחשבו� בתכנו� תשתיות ביישובי� ושכונות בני קיימאהגורמי� שיש להביא 

 בחשבו� ג� שיקולי� כלכליי� של עלויות ישירות וחיצוניות וכ� מביאהעקרונות מסמ* הסביבתיי� 

 .שיקולי� חברתיי�

 

. מלימוד הספרות עולה כי קיימי� פתרונות רבי� ומגווני� להתמודדות ע� בעיות סביבתיות שונות

היכולת , אינ� עולי� בקנה אחד ע� הצרכי� הספציפיי� של הסביבה במקומותינו, פתרונות אלו לעיתי�

עקרונות וחוקי� של רשויות שונות כמו , הצור* בתחזוקה של מערכות מיוחדות, הכלכלית של היישוב

 .ועוד, משרד הבריאות

 

, ר* לבחור בי� שיטות שונות וכ�על מנת להתמודד ע� ריבוי האפשרויות ההתאמה למקו� ולאנשי� והצו

במטרה להתמודד ע� הבעיות הצפויות בשינוי תפיסת התכנו� והחשיבה המקובלת ומעבר לתכנו� 

 "ער�"המונח .  המוצגי� מהכלל אל הפרטערכי	העקרונות בצורה של ה מסמ* נבנ, המתחשב בסביבה

 במסמ* הסוגיות בה� דני� בשל, הוא מונח השאול מעול� האנציקלופדיה אבל יש לו ג� משקל ערכי

 .העקרונות
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אשר מייצגי� את הבעיות " ערכי על"לנוחות השימוש ולהבנת חשיבות הערכי� נבחרו ארבעה 

הבנייה והפיתוח של תשתיות ביישובי� , הסביבתיות האקוטיות ביותר במדינת ישראל בתחו� התכנו�

 :ערכי העל ה�. ושכונות

 קרקע  •

 מי� •

 אנרגיה •

 איכות הסביבה •

 .י העל נפרטי� לערכי משנהערכ

 

דוגמא .  השימוש בתשתיתחשיבות או שכיחותבכל ער* על מסודרי� ערכי המשנה על פי מדרג של 

,  שימור מי נגר המתייחס למי� מ� הטבע– מוצגת בארגו� הער* משאבי מי� חשיבותלמדרג על בסיס 

� שכיחותדוגמא למדרג על בסיס . ביוב והשבה, חיסכו� במי� שנשאבו ומטופלי� באופ� מלאכותי ולבסו

, ולאחר מכ�, )רוח, סולארית( אנרגיה מתחדשת –מוצגת בארגו� הער* אנרגיה , השימוש בתשתית

לא הוכנס מפרט לשימוש באנרגיה גיאותרמית . גז הנוגעת בעיקר ליישובי� כפריי��אנרגיה מביו

אותו מתאי� לפתח , י הי�המוגבלת למספר קט� של מקומות בישראל  או מפרט לשימוש באנרגיה מגל

 .כתשתית לאומית להפקת חשמל ממקור מתחדש

 

.  את המשתמשי� כיצד לבחו� את המקו� כשלב מקדי� לתכנו� בר קיימאמכוו�העקרונות מסמ* 

.  סוג ההתארגנות החברתית כמדד למעורבות ומחויבות הציבור– סוג היישובהבחינה כוללת בדיקת 

, מספר ימי� ללא עננות, משקעי�, אקלי�, רפיי� כגו� מבנה טופוגרפי מאפייני� גיאוג– מאפייני האתר

 .בעיות סביבתיות, סוג הצומח וכ�, סוג הקרקע

 

 תו* התאמת� לקריטריוני� מובני� כמו התאמה לחוקי� לבחירת ערכי	בהמש* מוצעת שיטה 

יישו� הלוקחת בדיקת כדאיות ה, בחינת רצו� הציבור, מת� מענה לבעיות סביבתיות קיימות, ותקנות

 לערכי� שנבחרו תהא יישו	 הפתרונותבחינת . והשטח הנדרש, בחשבו� עלויות ותועלות סביבתיות

תו* הסתכלות על הפרוייקט לאור* מהל* , בשכונה או ביישוב, בבית או מבנ�, בהתאמה לרמת הפיתוח

 .חייו משלב התכנו� עד שלב גמר תפקודו

 

עקרונות מסמ* הבפועל נית� להשתמש ב, אפשרית א*שיטת הבחירה המוצעת הנה שיטה מובנית 

נית� לבחו� ער* , לדוגמא". מהסו� להתחלה"או " האמצע"לבחינת ערכי� ספציפיי� במקו� מסוי� מ

 .לפני שמנתחי� את האתר על מאפייניו החברתיי� והפיזיי�, כמו אנרגיה מתחדשת ברמת המפרט
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 הרציונל

עומדת , ית בי� האד� למערכות הסובבות והמזינות אותוההכרה הגוברת בצור* ליצור סביבה הרמונ

הגדרות אלה מגובות . אל הכרה זו נוספו הגדרות ברורות מהו פיתוח בר קיימא. העקרונותמסמ* בבסיס 

 .באמנות בינלאומיות עליה� חתומה ישראל

 

, ע� התגבשות ההבנה שיתכ� והמשאבי� הטבעיי� העומדי� לרשותנו לא יהיו זמיני� לדור הבא

על , הוש� דגש על חברה בריאה. כלכלה וחברה כרוכי� אלה באלה, התחדדה ההבנה שענייני סביבה

התפתחה הכלכלה הסביבתית המתחשבת בנזק הנגר� לסביבה ולאד� בעקבות . שוויו� וצדק חברתי

התפתחה כלכלה , וכ�. על ידי הכללת עלות תיקונו והחלפתו בחישובי� כלכליי�, פעילות אנושית

 .גית הגורסת שעל האד� להתאי� את פעילותו למגבלות כושר הנשיאה של הטבעאקולו

 

 מידע יישומי

למונחי� קונקרטיי� המתאימי� ליישו� , העקרונות נועד להפו* מושגי� מופשטי� וכלל עולמיי�מסמ* 

הפיתוח אמור לקחת . מאפייני האתר ורמות פיתוח, המידע מתייחס לסוגי יישובי�. ברמה המקומית

דר* מהל* תפקודה עד , בו� את אור* חיי התשתית והחומרי� מה� היא עשויה מרגע הגייתהבחש

 .   ניצולה לשימוש חוזר או סילוקה

 

 פיתוח בר קיימא

אותותיו של משבר זה , הסביבתי בו מצוי כדור האר� נולד בעקבות המשבר פיתוח בר קיימא המושג

בהידרדרות המגוו� הביולוגי , לה של אסונות טבעתדירות הולכת וגד ב, בהתחממות כדור האר�ניכרי�

 .ובהתרחשות תופעות חדשות כמו היווצרות החור באוזו�

 

 : גורמי� המאיצי� את השימוש המוגבר במשאבי כדור האר� ה�

כאשר צפי  ,  שנה50 מיליארד בני אד� בתו* �6 ל�3גידול האוכלוסיה בעול� בקצב של הכפלה מ

 . מיליארד בני אד��12 ל8�  נע בי2050האוכלוסיה לשנת 

הגידול באוכלוסיית העול� מאי� את הגידול בצריכה ואת השימוש הנפו� בחומרי� שאינ� מתפרקי� או 

 .בוצות ומוצרי� כימיי� היוצרי� זיהו� ובכ* מכלי� משאבי�, מתפרקי� בקצב איטי כמו מתכות

 

 הצריכה ודלדול מוא� של משאבי שינוי דפוסי, פיתוח בר קיימא נועד לתת מענה לגידול האוכלוסיה

כיוו� שהוא אינו פוגע בבסיס , פיתוח בר קיימא יכול להתקיי� לאור* זמ� באותו אופ�. הטבע והסביבה

ניצול המשאבי� נעשה בקצב המאפשר לתהליכי� טבעיי� לחדש מה . המשאבי� שהוא נשע� עליה�

 . שנוצל

 

 הצרכי� החברתיי� –ופ� מאוז� ואפקטיבי שלושה צרכי� בא להבטיח מילוי פיתוח בר קיימא נועד

הצרכי� הכלכליי� המייצגי� את היכולות ליצור , המייצגי� את רווחת הדורות הקיימי� והעתידיי�

שימור משאבי , וצרכי המערכות האקולוגיות הכוללות את מגוו� המיני�, צמיחה והו� לפיתוח מתמש*

 .מי� ואוויר, קרקע

 : בתרשי�,קיימא חברה וכלכלה לפיתוח בר, תחומי סביבהבי� יחסי הגומלי� נית� להמחיש את 
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המשרד , לקראת אסטרטגיה לפיתוח בר קיימא, "הצעת אסטרטגיה לפיתוח בר קיימא בישראל", )2003. (ע, פייטלסו�: מקור
 .לאיכות הסביבה

 

יכול להיקרא פיתוח בר על כ� אינו , י� האחרתחומי� יסתור את הד מהתחומי�מימוש מלא של כל אח

או שימור , דורית�פיתוח כלכלי הנעשה ללא התחשבות בדורות הבאי� או בשוויונות פני�, למשל. קיימא

. במקרי� אלה א� יקטנו המקורות לנפש. אינ� פיתוח בר קיימא, משאבי� קיצוני מבלי לאפשר צמיחה

 .על פיתוח בר קיימא לעמוד בדרישות מינימו� בכל תחו�

 

  לדורות הבאי	חויבותמ

אנחנו לא "אמרה כפי שמנסחת זאת ה, סוגיה מוסריתהיא  מחויבותנו לדאוג לדורות הבאי� סוגית

אי� לנו את הזכות על "ו� רסקי� ' ג או כדברי"יורשי� את האדמה מהורינו אלא שואלי� אותה מילדינו

 תועלות שהיה בכוחנו לגרור את ילדינו לעונשי� בלתי נחוצי� או למנוע מה�, ידי עשייה או הזנחה

 .Electronic Green Journal, Issue 18, 2003 http://egi.lib.edu  "להנחיל לה�

 

 שיתו  הדורות הקיימי	

דורי ע� האוכלוסיות הקיימות היכולות לתת �דורי ופני��הרחבת הנושא המוסרי היא ליצור דיאלוג בי�

לנקודות מבט שונות שמאפיינות קבוצות , יליותג� מתייחס לרבדיאלוג בי� דורי. תשומות לתהלי* התכנו�

 מתייחס לצרכי� מיוחדי� של אוכלוסיות דיאלוג פני	 דורי. גילאי ביניי� וגילאי� בוגרי�, צעירי�

נציגי סקטורי� שוני� של , מוצא אתני מגוו�, משכילי� וחסרי השכלה, עניי� ועשירי�: שונות

 .האוכלוסיה
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 טביעת רגל אקולוגית

אקולוגית היא מכשיר למדידה וניתוח של מידת הניצול של משאבי� טבעיי� על ידי האד� טביעת רגל 

המדד מייצג הערכה כמותית לשטח ביולוגי פורה הנדרש לייצר . וייצור פסולת שהטבע יכול לחדש

 . העיר או האזור, ולקלוט פסולת של היחיד) חומרי�, אנרגיה, מזו�(משאבי� 

 
א� הצריכה .  הפיתוח הוא בר קיימא–בתחו� התחדשות משאבי הטבע כשההשפעות של פעילותנו ה� 

נוצר מצב של צריכת יתר או חוב , שלנו היא מעבר ליכולת� של המערכות הטבעיות להעניק ולהשתק�

 .אקולוגי

 
 : בניתוח טביעת הרגל האקולוגית נבחנות קטגוריות הבאות

 .שטחי דיג, שטחי� מעובדי� ומיוערי� •

 .שטחי� בנויי�, ת מענה לצריכת האנרגיה ולזיהו� שהיא יוצרתשטחי� הנדרשי� לת •

 .שטחי� טבעיי� הנדרשי� לשמירה על מגוו� המיני� •

 

בהשפעה של שטחי� בנויי� , מנחי� לתכנו� יישובי� ושכונות בני קיימאהעקרונות מסמ* ה של ועניינ

דפוסי . בנייני� ועוד, שטחי� בנויי� מתייחסי� לדרכי�. ובהתנהלות צריכת האנרגיה ברמה המקומית

מיוערי� או טבעיי� , הפיתוח משפיעי� על כמות השטח הנדרש לבנייה ומידת פגיעתו בשטחי� מעובדי�

 .ואופ� חלוקת שימושי הקרקע

 
 .קטגוריות מרכזיות של שימושי קרקע הנלקחות בחשבו� בניתוח טביעת הרגל האקולוגית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ,Chambers N., Simmons C., Wackernagel M. (2000), Earthscan Publications Ltd, London and Sterling: מקור

VA. 
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המיקו� של ישראל .  גדולה יחסית למשאבי� הטבעיי� שלה ישראלטביעת הרגל האקולוגית של

מצביע על היותה בי� המדינות , בתרשי� המחבר בי� טביעת הרגל האקולוגית לדפוסי� כלכליי�

 .דהיינו ניצול יתר של משאבי הטבע, א* יוצרות חוב אקולוגי, לכלה תחרותיתהמנהלות כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ,Chambers N., Simmons C., Wackernagel M. (2000), Earthscan Publications Ltd, London and Sterling: מקור

VA. 
 

 :הסבר לקטגוריות בתרשי�

Green bulls  כלכלה תחרותית ופועלות באופ� נאות בתחו� האקולוגימדינות המנהלות. 

Red bulls א* יוצרות חוב אקולוגי, מדינות המנהלות כלכלה תחרותית. 

Green bears מדינות שכלכלת� אינה תחרותית ומתנהלות באופ� נאות בתחו� האקולוגי. 

Red bears מדינות שכלכלת� אינה תחרותית וה� יוצרות חוב אקולוגי. 
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 בות של ישראלהמחוי

 אמנות בינלאומיות

סדר יו	 עולמי נוסח מסמ* הקובע , 1992נרו בשנת 'בעקבות פסגת כדור האר� שהתקיימה בריו דה ז

Agenda 21במסמ* מוצבת אחריותנו כלפי הדורות הבאי� והזכות .  לחיי� בריאי� בהרמוניה ע� הטבע

 . ממשאבי הטבע של כדור האר�, כמונו, המוקנית לה� ליהנות

 

 :ושכונות בני קיימא שה� רלבנטיי� ליישובי� 21נדה 'הנושאי� המרכזיי� בה� דנה אג

 .תחבורה ופסולת,  בעיקר בנושאי אנרגיהדפוסי הצריכההצור* בשינוי  •

 .דמוגרפי מהיר  שינויהבנת התפקיד שממלא האד� בסביבה בה מתקיי� •

תיי� ואזרחיי� בפעילות ארגוני� תרבו,  לרבות בתי ספרהשתתפות קבוצות מהקהילההבטחת  •

 .מקיימת

 . על פי עקרונות בני קיימאתכנו� וניהול שימושי קרקעעידוד  •

 .  תברואתיבממשק ניהוליביוב וניקוז , אספקה של תשתיות סביבתיות בנות קיימא של מי� •

 .תורי� בנות קיימא או לרשת ערי� בריאע השתייכות לרשת •

 .ה עצמית וחיזוק רשתות מקומיותשעניינה עבוד" עבודה ירוקה"פיתוח תכניות ל •

, בנושאי אנרגיה(קטי� מוצלחי� י על טכניקות לפיתוח בר קיימא ודוגמאות של פרויהפצת מידע •

 ).'ניצול מי� וכד, תחבורה

 ).'סופות וכד, רעידות אדמה( במצבי סיכו� בתשתיות פיתוח אסטרטגיה לטיפול •

 . מתאימות למקו� ושיטות בנייהמשאבי	 מקומיי	השתת תעשיית הבניי� על  •

 .סביבתיי� בעת הבנייה וכתוצאה ממנההימנעות מיצירת מפגעי	  •

 .בתהלי� קבלת ההחלטותחברתיי� וכלכליי� , הכנסת שיקולי� סביבתיי� •

 

 על פיה עובר המשקל From Agenda to Action" תכנית יישו�" קבעה 2002פסגת יוהנסבורג בשנת 

נדרשת הבנת , קבע כי כדי להגיע לסביבה בת קיימאנ. לגורמי	 המקומיי	מהגורמי� העולמיי� 

יש צור* בזיהוי הדרכי� ליישו� העקרונות ולהבטיח התממשות� , העקרונות של פיתוח בר קיימא

 .לאור* זמ�

 

 

 

 

 

 

 

 

התממשות 
 לאור� זמ�

 הבנת
דרכי  משמעות

פיתוח מ יישו	
 מקיי	

 סביבה ל
 בת קיימא
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החליטה , 2002שהתקבלה בפסגה העולמית לפיתוח בר קיימא ביוהנסבורג בשנת " תכנית היישו�"ברוח 

. על אימו� תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא בישראל) 14.5.03 מיו� 246החלטה (ממשלת ישראל 

הגנה על מערכות אקולוגיות ומת� שוויו� , שימוש מושכל במשאבי טבע, כלכלה דינמית: התכנית משלבת

 :החלטת הממשלה נוסחה כיעדי ביצוע לפי משרדי הממשלה השוני�. הזדמנויות לכל

 אנרגיה

להפחתת אובדני אנרגיה , ות והנצילות של מקורות האנרגיה השוני�נקיטת צעדי� לשיפור היעיל •

 .ולקידו� החיסכו� באנרגיה

 מכמות החשמל המסופקת לצרכני� על ידי מתקני 2% יופק חשמל של לפחות 2007החל משנת  •

 .אנרגיות מתחדשות

הסדרת קבלת חשמל לרשת ההולכה ממקורות אנרגיה מתחדשי� בתנאי� שיעודדו ביזור ייצור  •

 .חשמל ויקטינו מרחקי הולכה

 .סביבתיות וחברתיות בבחינת פרוייקטי� של תשתיות, הטמעת עלויות חיצוניות •

 

 מי	 ושפכי	

 .נקיטת צעדי� לקידו� חיסכו� במי� במגזר העירוני •

 .הבטחת אספקת מי� וטיפול בשפכי� וניצול� במגזרי� שוני� •

ושימוש חוזר במרב כמות , ביבתיי�טיפול בשפכי� לאיכויות מתאימות שאינ� יוצרות נזקי� ס •

 .תעשייתיי� וצרכי הטבע, עירוניי�, הקולחי� לשימושי� חקלאיי�

 

 בינוי ושיכו�

 .קידו� ויישו� עקרונות של בנייה ירוקה בבנייה ציבורית •

 .תכנו� והקמת פרוייקטי� בהתבסס על שיקולי פיתוח בר קיימא, ייזו� •

 .יות ובמכרזי הבנייה לסוגיה�הטמעת אמצעי� לחיסכו� באנרגיה ובמי� בתכנ •

 

 תחבורה

 .קידו� נגישות תחבורתית המאפשרת שוויו� לכלל האוכלוסיה •

 .עידוד מערכות תחבורה לא ממונעות •

 .קידו� שימוש בדלקי� נקיי� •

 

 איכות הסביבה

, קרינה, רעש, איכות מי�, פעילות לקיומ� של תנאי� סביבתיי� נאותי� בנושאי איכות אוויר •

 .ולהתפתחות של בעלי חיי� וצומח, לכלל התושבי�, � ויוצא בזהחומרי� מסוכני

 

 .  אושר תיקו� לפקודת העיריות על פיו יוקמו ועדות לאיכות סביבה ברשויות המקומיות2005בשנת 
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 עלויות סביבתיות

 כלכלה סביבתית

הגנה על לתת ביטוי כמותי בערכי� כלכליי� מקובלי� ושווי כס� לשיקולי  תמאפשרהכלכלה הסביבתית 

 .כ* נית� להעלות לסדר היו� הציבורי והפרטי את נושא העלויות הסביבתיות. הסביבה

 

שאינ� מובאות בחשבו� הכלכלי  החיצוניות מודלי� לכימות העלויותהכלכלה הסביבתית מפתחת 

כלכלה סביבתית . של הפרוייקט או של הפירמה) עלות מול תועלת ( המסורתיי�כדאיותהניתוחי וב

תכנית או פעילות חברה ,  בערכי� כלכליי� את מכלול הסיכוני� הנובעי� מביצוע פרוייקטמאפיינת

להגיע לקבלת החלטות על הקצאות על פי גישה זו נית� . מושכלניהול סיכוני� כלכלית כ* שיתאפשר 

 . אחת" אמת מידה"על בסיס הערכה כלכלית ו, תו* לקיחת כל המשתני� בחשבו�, מיטביות של משאבי�

 

 :לכלה הסביבתית מתייחסת בנוס� להיבטי� הכלכליי� ג� להיבטי� חברתיי� וסביבתיי�הכ

 כימות נזקי סביבה כמו זיהו� אוויר על הבריאות ועל המשאבי� המושקעי� במערכת –בתחו� החברה 

 .רכי קבלת החלטותוכ* שנית� להביא� בחשבו� הכלכלי הנמדד לצזו 

ר* הכלכלי של י� המלח לפני ירידת המפלס ואחריו  או  מענה לשאלות כמו מה הע–בתחו� הסביבה 

מהו שוויו של שטח פתוח לציבור על ידי חישוב של ערכי� כספיי� והפנמה של העלויות החיצוניות 

 .אחרות בתו* מערכת השוק

 

 :לדוגמא, קיימי� מודלי� רבי� ושוני� לאומד� הער* הכלכלי של ההשפעות החיצוניות

מודל הדוני מנסה להקיש מתחו� אחד ). כלומר ההנאה, י מלשו� ָהד3ִניְז�הדונ" (הדוניי�"מודלי�  .1

כדי לגזור את מידת הער* הכלכלי של , בו המחיר של המוצר או השירות בר מדידה אל תחו� אחר

. מחיר דירות שוות גודל ואיכות עולה ככל שהקרבה לחו� הי� עולה, למשל. המוצר שאינו בר מדידה

 .  וויו של חו� הי� הפתוח לציבורמכ* נית� לאמוד את ש

 שנגר� הנזקשיטה זו אומדת את .  CVM - Contingent Valuation Methodמודל הערכה מותנית .2

תועלות של משאבי טבע שאי� לה� ער* כספי * יערהלכדי  ,שפותחוחדשי� יחסית  כלכליי� כלי�ב

 על סמ* שאלוני� ע� ההערכה בשיטה זו מותנית באומד� שמעניק הציבור למשאב הטבע. ישיר

מה המחיר שאתה מוכ� לשל� בכדי לשמר את י� המלח במצבו הנוכחי ולמנוע את : שאלות כגו�

 . המש* ירידת המפלס

 

תמריצי� ה�  כלי� שנית� לעשות בה� שימוש להגנה על הסביבה כתוצאה מחשיבה כלכלית סביבתית

ויצירת , )אגרות והיטלי�,  מיסויכגו�קנס מנגנוני  (�פיסקאליי כלי� ,)סבסודמנגנוני כגו� (כלכליי� 

 ).כגו� סחר בזכויות זיהו�(שווקי� חדשי� 
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 עלויות ותועלות חיצוניות

 תצעוהנוצרות כאשר מב, עלויות או תועלותמתייחס ל Externalitiesת ויצונייות ותועלות חעלוהמושג 

שפעות שאינ� חלק מהחישוב  אלה ה. הפעילותתמחור אות� בחשבו� בעת ת לוקחהאינש, פעילות מסוימת

בחישוב " מכשלי שוק"ההשפעות הללו מובאות בחשבו� כתוצאה . הכלכלי הישיר של ביצוע פעולה

 .כתוצאה מכ* הקצאת המשאבי� הכוללת מנקודת ראות כלל משקית איננה אופטימאלית. הכלכלי

 

ההתחדשות של המקורות איזו� בי� יכולת יכול לגרו� לחוסר , בהיבט הכלכלי, שימוש במקורות טבעיי�

מחיר נמו* למי� לצור* ייצור חקלאי עשוי ליצור ביקוש עוד� , למשל. הטבעיי� לבי� השימוש בה�

ביקוש עוד� לאור* זמ� יגרו� להידלדלות משאבי המי� ועשוי ליצור . למי� מול המקורות הקיימי�

 .שינויי� בלתי הפיכי� כמו המלחת האקוויפרי�

 

 כלי	 כלכליי	

, סביבתית קיימי� כלי� המאפשרי� פיתוח אמות מידה וקריטריוני� לתכנו� בר קיימאבכלכלה ה

 .לרבות תשתיות התומכות ביישובי� ושכונות הרוצי� להתנהל באורח זה

 

בחירת התשתיות תתבצע לאחר שיקול דעת בו יילקחו בחשבו� מלוא ההשפעות הכלכליות של שימוש 

לא , למשל. ת בנייה שאינה רגישה להשפעות סביבתיותבחומרי� התומכי� בסביבה בת קיימא לעומ

יש לברר מה ה� השיטות לסילוק עודפי , מספיק לבחור חומרי הבנייה מבודדי� לעומת חומרי� אחרי�

 . 'עלויות אנרגיה הדרושות ליצורו וכד, האפשרות לעשות בו שימוש חוזר, החומר

 

לוא העלויות והתועלות של העדפת פעולה הכלכלה הסביבתית מאפשרת מת� תג מחיר אחד הכולל את מ

נקודת ראות כלל משקית אינה מתייחסת . מנקודת ראות כלל משקית, בדר* אחת על פני הדר* החלופית

ישל� מחיר , כלומר הדייר, המשתמש הסופי, כתוצאה מכשל השוק, במקרי� מסוימי�. לכשל השוק

 . יותרגבוה יותר עבור המוצר א* המחיר הכולל למשק יהיה נמו* 

 

הא� יש מקו� לסבסד תשתיות ביישובי� ושכונות בני קיימא , בהקשר זה נשאלת שאלה ערכית ומעשית

בפער בי� העלות הישירה לבי� העלות הכוללת למשק או הא� יש מקו� לתגבר על כשל השוק באופ� כולל 

 . עבור כלל האוכלוסיה
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 הזכות למעורבות 

 נרו'הצהרת ריו דה ז

נעשה בהשתתפות כל , הטיפול הטוב ביותר בסוגיות סביבה, 1992נרו משנת 'דה זעל פי הצהרת ריו 

ברמה הלאומית תהיה לכל פרט נגישות הולמת למידע הקשור בסביבה . האזרחי� הנוגעי� בדבר

ברמה . מדינות יאפשרו ויעודדו את מודעות הציבור ואת השתתפותו. שרשויות ציבוריות מחזיקות בו

ומידע על האפשרות להשתת� בתהליכי ,  על חומרי� ופעילויות מסוכנות בקהילהיינת� מידע, המקומית

 .קבלת החלטות

 

, ייוחד מקו� לנשי� שהשתתפות� המלאה הכרחית להשגת פיתוח בר קיימא וישולבו היצירתיות

כדי לעצב שותפות להשגת פיתוח בר קיימא שיבטיח עתיד טוב , האידיאלי� והאומ� של צעירי העול�

 .ליותר לכ

 

 חברה וסביבה

יש חשיבות ,  שבאה בעקבותיה21נדה 'על פי החשיבה הסביבתית שעוצבה על בסיס הצהרת ריו ואג

פיתוח בר קיימא הוא חלק מחזו� כולל של חיי . מרכזית לקשרי הגומלי� של פרטי� וקבוצות ע� הסביבה

משיקולי� ות נובעות ההכרה כי בעיות סביבתי. על קהילה וערכי�, המבוסס על מקו�, החברה והאד�

מביאה לקריאה כי התנהלות סביבתיות תעוצב סביב פעילות בתחומי , חברתיי� וכלכליי�, פוליטיי�

 מביאה  הדוק בי� צריכה והתדרדרות הסביבהקשרהטענה כי קיי� . הפוליטיקה והכלכלה, החברה

 חברה לבנות טווח כדימתו* שיקולי� ארוכי , באורח החיי� ובהרגלי הצריכה, לדרישה לשינוי תרבותי

 .  הבאי�לדורות ג� לנו וג� ,שטוב לחיות בה

 

 מרחבי� פרטיי� הכוללי� את דירת –מחויבות סביבתית באה לידי ביטוי בשני סוגי� של מרחבי� 

הכוללי� את כל מה שמחו� למרחב , פתוחי� ובנויי�, המגורי� ובני� המגורי� ומרחבי� ציבוריי�

נתונה ה� בידי  , לות הסביבתית של מרחבי� פרטיי� וציבוריי� כאחדהאחריות כלפי ההתנה. הפרטי

 .א� כי בהדגשי� שוני� כלפי כל סוג מרחב, פרטי� וקבוצות וה� בידי הניהול המוניציפאלי

 

  דמוקרטיה השתתפותית

 הוא שקידו� פיתוח בר קיימא מותנה 21נדה 'אחד העקרונות המרכזיי� העומדי� בבסיסה של אג

עקרו� . גורמי� מוסדיי� וקבוצות עניי�, תושבי� הכוללות שותפויותילות� לאור* זמ� של במיסוד� ופע

יישו� וניהול לאור* זמ� של אלמנטי� בנויי� וטבעיי� במרחב העירוני , תכנו�זה נגזר מהתפיסה כי 

דה . א. צרכני שירותי� מקומיי�ראש� ב,  בעלי עניי�שלאמור לייצג מגוו� שאיפות וערכי� , ובגבולותיו

מחדד תפיסה זו וטוע� , )הוצאת בבל, 2004( דמוקרטיה צדק ואיכות הסביבה –שליט בספר אדו� ירוק 

, מדיניות ועיצוב�ל במוב� של משטר המשת� את האזרחי� בדיו� על אודות החלטות ע, הדמוקרטיהכי 

 .היא המפתח להגנה על הסביבה
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טוענות כי נית� , )הקיבו� המאוחד, 2003(שפיע  הדר* של* לה–סד� בספר השתתפות . רצמ� וא'צ. א

ההתפתחות . לזהות שתי התפתחויות משמעותיות שחלו בהשתתפות הציבורית באר� בעשור האחרו�

במחויבות� וביכולת� לפעול בעצמ� , הראשונה היא ההכרה הגוברת בזכות� של האנשי� לפעול בעצמ�

שרוב� , ארגוני� האזרחיי� הקיימי� היו�ריבוי העמותות וה. במקו� להסכי� לתכתיבי הרשויות

הבינו לאור התפתחות זו כי לא נית� , חלק מהרשויות מצד�. משקפי� מגמה זו, הוקמו בעשור האחרו�

, בשיתו� הציבור, לפחות הרטורית, והתמיכה, להתעל� מדרישת הציבור להשתת� בקבלת החלטות

תפתחות השנייה מתבטאת במודעות הה. הפכה בשני� האחרונות לחלק מהשיח הדמוקרטי בישראל

אחד הביטויי� . כולל נושאי� של תכנו� ואיכות חיי�, ציבורית גוברת לחשיבות הסביבה בחיינו

ארגו� הגג של שוחרי איכות (הבולטי� של התפתחויות אלו היא העובדה כי בארגו� חיי� וסביבה 

 .עוסקי� בנושאי� סביבתיי� ארגוני� ה140,  2005היו רשומי� ביוני ) הסביבה והחיי� בישראל

  

 תועלות לציבור

מתרבי� התיעודי� של תוצאותיה החיוביות של מעורבות , ובעשייה התכנונית, בספרות האקדמית

תושבי� מעורבי� ה� בתכנו� פיזי ברמות שונות החל מרמת . קבוצות תושבי� ביוזמות תכנוניות מגוונות

וה� בתכנו� פרוייקטי� בתחומי איכות הסביבה , י�דר* מרחבי� ציבוריי� ועד דירת המגור, היישוב

מעורבות זו באה לידי ביטוי החל משלב . וההיבטי� הארגוניי� תפקודיי� של הפעילות המוניציפאלית

קבוצות התושבי� המעורבות בתהליכי . דר* הכנת התכנית ועד היישו� והפעלה השוטפת, ייזו� התכנו�

 .כלכלי�אתני והחברתי�התרבותי, המגדרי, יתכנו� ה� מגוונות מבחינת הרכב� הגילא

 

, )המשרד לאיכות הסביבה, 2004, ווידזור. א( בעיר במרחב הציבורי ציבוריות גינותבסקירת הספרות על 

 :מובאי� תוצרי� הנגזרי� מהשתתפות התושבי�

, ילהבקהנטועות , וביל לתוצאות יותר עשירות תרבותיתמתכנו� בו משתתפי� התושבי�  –  משופרתוצר 

 .הכלכליי� והאקולוגיי� שלה�, ומגיבות לצרכי� החברתיי�

והשימוש  �שה� היו שותפי� ליצירתמרחבי� ציבוריי� שביעות הרצו� של התושבי� מ – שימוש יעיל

 . שמספקת הרשות המקומיתמרחבי� ציבוריי� מאשר ביותר הי�גבובה� 

וקהילה המסוגלת לפתח , יי� חיוביי� בי� אישוקשרי�אחווה , תחושת ער* גבוהה –  רגשיותתועלות 

 .עצמאות וכוחות מתוכה

מסייעת לרשות המקומית לתת פתרונות במסגרת תקציב  תושבי� השתתפות – משאבי	 מוגבלי	

 .מוגבל

 .  פשיעה וונדליז�מצמצמות, תחושות של גאווה מקומית בקהילה – צמצו	 וונדליז	

 תומכת מרחבי� ציבוריי�ליטת התושבי� ב בעלות הנוצרת כתוצאה משתחושת – יציבות השכונה

 .ביציבות השכונה

 

צריכה להיסמ* על משאבי� , מעורבות תושבי� בתכנו� ובניהול השוט� של שכונות ויישובי� בני קיימא

 .משאבי� כספיי� ורישות פני� ארגוני ובי� ארגוני, משאבי� מקצועיי�, רבי� ומגווני� ביניה� ידע
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 תפקידה של הרשות המקומית

דר* , משלב התכנו�, לרשות המקומית תפקיד מרכזי בהבטחת איכויותיו של מעגל החיי� ביישוב

זאת לאור העובדה שהרשות המקומית מהווה צרכ� שירותי� מרכזי ביישוב . ההקמה וההפעלה השוטפת

 חברתיות וסביבתיות, מפעילות ומתחזקות תשתיות כלכליות, ולאור העובדה כי רשויות מקומיות בונות

 . וה� ג� אלו הבאות במגע ישיר ע� האזרחי�

 

.  הקיימות לפני שהיא קוראת לציבור להצטר�לעקרונות בהתא� פעוללהרשות המקומית מחויבת 

 :מיסוד מחויבות של הרשות המקומית לתהלי* כולל שלושה מרכיבי� עיקריי�

   .מפלגתי�מעמד רחב עלגיוס תמיכת ראש הרשות ומועצת הרשות כדי לתת למהל*  .1

התנהלות סביבתית של הרשות המקומית על בסיס אימו� העקרונות שהוכנו על ידי המשרד לאיכות  .2

 . לרשות מקיימת, הסביבה

 להפו* את מומל�לצור* זה . הקמת מנגנו� מקומי לקידו� הנושא של קיימות וההתנהלות סביבתית .3

ולשת� בה נציגי�  21ית נדה מקומ'ועדת המשנה לאיכות סביבה לועדת משנה לפיתוח בר קיימא ואג

 . תפקידי מפתח בעירייה של כלל בעלי העניי� בעיר ובעלי

 

 כלי	 למעורבות הציבור

 ):2004דה שליט (על ידי פרטי� וקבוצות בשלושה שלבי� , אימו� דפוסי� של התנהלות סביבתית

 . ה הסביבידע זה הוא מעי� אוריינות בתחו�. בנושאי� סביבתיי�יסי ידע בס – ידע סביבתירכישת 

  כאשר אנשי� מביני� שהבעיות הסביבתיות משפיעות עלתמתרחש המודעות – מודעות סביבתיתיצירת 

 . מוסריי�ו  בריאותיי�חיינו במידה כזו שה� מציבות אתגרי�

שהסוגיה היא בעלת   כאשר אנשי� בעלי מודעות סביבתית מביני�תמתרחש – תודעה סביבתיתגיבוש 

 . ה� נדרשי� לאקטיביז�, � מדיניות ועשייה לפי אמונת�קדושכדי ל, אופי פוליטי

 

התשובה לאתגר של שינוי , )הכדור בידינו, 2000 ( והדמוקרטיההסביבתי המשברשוור� במאמר . על פי א

 המשברזאת על בסיס הטענה כי . דפוסי ההתנהלות הסביבתית טמונה בקידומו של החינו* הסביבתי

כמו ע� , הדר* להתמודדות ע� משבר דמוקרטי ושלא משבר דמוקרטיא, טכנולוגיהסביבתי איננו משבר 

 .הדמוקרטי בחינו*הדגל  נושא הוא הסביבתי החינו*על פי תפיסה זו . היא דר* החינו*,  סביבתימשבר

 , שיאפשר דיו� שוויוני,ומידע נגיש לכל, על תהליכי� הקשורי� לעתיד של כולנו ציבורי דיו� הוא דורש

, של הבנת אינטרסי� מגווני�, של שיתו�, מפתח תפיסות של צדק הסביבתי חינו*ה .שווי� כאזרחי�

 מלמד שחיינו קשורי� לאחרי� השוני� מאתנו, יהתהסביבתי מטפח אמפ החינו*. ולעתי� ג� מנוגדי�

 בי�ואפילו מעל הגבול , מעל הגבול בי� תרבויות שונות החיבור הוא מרכיב את מעגל. דומי� לנו ג� א*

 למע�, כולנו של אחריות –עולמנו  אתלנו  מחזיר הסביבתי החינו*. הבריאה � יתר יצוריהאד� לבי

 . וכולנ
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פותחו ג� בישראל מגוו� יוזמות שמטרת� , על בסיס ניסיו� מעשי נרחב שנצבר בעול� בשני� האחרונות

 :להנחיל ידע סביבתי כבסיס לפיתוח מודעות ותודעה סביבתיות

רוייקטי� של חינו* סביבתי כמחויבות יישובית או בית ספרית בכל הטווח  קידו� פ– חינו� סביבתי

חינו* . שבי� תוכניות לימודי� כוללניות לבי� תוכניות המעוצבות סביב פרוייקט או אתר ספציפיי�

, חוגי�, סביבתי כולל ג� את מערכת החינו* הבלתי פורמאלית באמצעות מגוו� פעילויות של אירועי�

 . ב"פסטיבלי� וכיו

, גיוס משאבי�, ארגו�,  מת� סיוע והכשרה בתחומי התכנו�– תמיכה בהתארגנויות מקומיות של תושבי	

 .מימו� לקידו� פרוייקטי� ספציפיי�, סיוע משפטי

במרכזי מידע הפועלי� החל , מקווני�:  הקמת מאגרי מידע מסוגי� שוני�– רישות והכשרה, מידע

תחו� המידע כולל הקמת תשתית לרישות בי� . ובליתמהרמה השכונתית ועד הרמה הארצית והגל

 . פרסומי� ועוד עבור אוכלוסיות יעד מגוונות, ימי עיו�, השתלמויות, ארגוני� ומער* הכשרה

 פיתוח מודלי� למיסוד התנהלות סביבתית של רשויות –התנהלות סביבתית ברמה מוניציפאלית 

 פעילות אינטנסיבית ע� הנהלת הרשות המקומית הכוללי�, מקומיות ואימו� מדיניות פיתוח בר קיימא

 .ועובדיה וע� ציבור התושבי�

 סיוע בהקמה של מסגרות המאפשרות מעורבות ברמה השכונתית – הקמת מסגרות ארגוניות שכונתיות

 .בדג� של מינהל קהילתי או אחר

נהלות  עיצוב דגמי� למת� תמרו� כלכלי לעסקי� ובעלי מקצוע המחויבי� להת– תמרו� כלכלי

 .סביבתית

,  יצירת התקשרות מחייבת באמצעות תקנו� או מסמ* חוזי ע� התושבי�– נהלי	 והתקשרויות

 .ציבורי ובתחו� המגרש הפרטי על בסיס של עקרונות בני קיימא�להבטחת טיפול במרחב הסמי

 

הכנה של לכ� יש צור* ב. הבטחת הקיימות של יישובי� ושכונות אינה תהלי* מוב� מאליו שיקרה מעצמו

תכניות עבודה והקצאת משאבי� להטמעת ידע סביבתי ולסיוע בתהלי* תרגומו למודעות ואקטיביז� 

תכניות העבודה צריכות להיות . ההנהגה המוניציפאלית ובעלי העסקי�, סביבתיי� בקרב התושבי�

 .מותאמת לכל שכונה ויישוב ספציפיי� ולהיות מלוות בייעו� מקצועי
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 ערכי על 

להתמצאות קלה בעקרונות נחלקו הערכי� הסביבתיי� , לש� נוחות וברירת הנושאי� המרכזיי� וכ�

 .ולערכי משנה, לערכי על שה� בעלי חשיבות יתר במציאות הסביבתית של ישראל

 

 חשיבות הער* בישראל בהתבסס מה, בפרק זה מובא הסבר כללי על ערכי העל ועל ערכי המשנה שלה�

חוקי� סביבתיי� ותקנות הקשורות באות� ערכי� ובאופ� כללי כיצד נית� לייש� כל , על סקירת ספרות

 .ער* ברמות התכנו� השונות

 

משאב האנרגיה , משאב המי�, משאב הקרקע: ערכי� שנקבעו כבעלי חשיבות עליונה בישראל ה�

 . ואיכות הסביבה

 

 . כתוצאה מגידול האוכלוסיה והעלייה ברמת החיי�, תו� ללחצי פיתוח גוברי� היא משאב הנהקרקע

 

לתעשייה ולשמירה על , לחקלאות,  באזור אקלימי יבש למחצה ה� מצר* רב ער* לצריכה עירוניתהמי	

 . בתי גידול הדורשי� מי�

 

, י� שוני� יכולה לשנות פניה ממשאב מתכלה הדרוש לדורות הבאי� והיוצר זיהומהאנרגיהצריכת 

 . אנרגית שמש–למשאב מתחדש המושתת על מה שישראל התברכה בו בנדיבות 

 

 ואיכות החיי� לאיכות הסביבהערכי� נוספי� התורמי� לפיתוח בר קיימא ה� ערכי� הקשורי� 

�ליצור , הראשו� מבי� ערכי� אלה הוא צמחיה כגור� מקומי היכול להתמודד ע� זיהומי�. ביישובי האר

ער* העל איכות הסביבה עוסק , בנוס�. מית ולקבע את הזהות של היישובי� והשכונותנוחות אקלי

 .טיפול בפסולת ומיחזור, קרינה, בתחבורה בת קיימא ובזיהומי סביבה שוני� הפוגעי� בבריאות האד�
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 קרקע

 תיאור הער� 

ע כתשתית זקוקי� לקרק, אנשי� ופעילות כלכלית, מערכות אקולוגיות. קרקע היא הבסיס למחייה

 .שממנה צומח הכל

 
התחרות על משאב הקרקע מהווה , לאור* ההיסטוריה, ברוב העול� הקרקע הינה משאב במחסור על כ�

בי� שימושי קרקע , המאבק על קרקעות הוא מאבק בי� קבוצות אוכלוסיה. עילה למלחמות ומאבקי�

 .שוני� ובי� פיתוח לשימור

�שימוש יעיל בעודפי עפר ומניעת זיהו� קרקע הנו חלק , עת הנו�מניעת פצי, ג� נושא עיצוב הקרקע והנו

 .מהמאבק בי� פיתוח לשימור

 
 חשיבות הער� בישראל

הנתו� ללחצי פיתוח הולכי� וגוברי� במיוחד באזור מרכז , משאב הקרקע של ישראל הנו משאב במחסור

�דיר המתכלה ע� העלייה בתחו� מדינת ישראל הנ� משאב נ) פנויי�(שטחי קרקע שאינ� מבוני� . האר

 . בקצב גידול האוכלוסיה וההתפתחות הכלכלית המשפיעה על רווחת הדיור

 
הצפיפות  .  מיליו� תושבי�6 �על שטח זה מתגוררי� כ . ר" אל� מ21 �שטח מדינת ישראל הוא כ 

כאשר הצפיפות הגבוהה ביותר נמצאת באזור מרכז , ר" נפש לקמ�304הממוצעת של האוכלוסיה הנה כ

ש� ג� נמצאות רוב , לעומת זאת הצפיפות בדרו� האר� נמוכה באופ� יחסי. האר� ובאזור ירושלי�

 .עתודות הקרקע

 צפיפות מחוז 
 ר"נפש לקמ

 שטח המחוז
 ר"קמ

 
  652 1,245.7 ירושלי� 
  4,478 256.5 צפו� 
  863 980.2 חיפה 
  1,276 1,235.8 מרכז 
  171 6,809.0 תל אביב 
  14,233 68.1 דרו� 

 .2004, ס"למ: מקור

 

רוב אוכלוסיית המדינה , כשני שליש משטח מדינת ישראל הנו שטח מדברי בדרו� במדינה על כ�

בכ* הופכת מדינת ישראל . מתרכזת בשטחי� הצפוניי� בצפיפות גבוהה בהרבה מהצפיפות הממוצעת

התיעוש , הבינוילת צרכי גדי .בה משאבי הקרקע הולכי� ומתמעטי�, לאחת המדינות הצפופות בעול�

�נגיסה בשטחי  כמוהשלכות סביבתיות חמורות לכ* .  מעתודות הקרקעוהתשתית מפחיתי� ללא הר

  . ושל מורשת תרבותית והיסטורית,צומח ונו�, חי, כליה של ערכי טבע, נופש ורווחה

 

 � בשנת .המי� בה� קיי� זיהו� קרקע ומי� ממגוו� מז רבי�אתרי�בשני� האחרונות התגלה כי באר

.  מיליארד יורו13 � ובעלות שיקו� של כ300,000 � הוערכה כמות האתרי� הנדרשי� לטיהור בכ 1995

, באתרי� אלו לא נית� לפתח וכ� ה� יוצרי� בעיות סביבתיות נלוות כגו� מקור לחלקיקי אבק מזוהמי�

 . פגיעה בצומח ובחי ועוד, זיהו� מקורות מי�
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 מדיניות

 השני� האחרונות אבדו ערכי 100 �ב . ניהול הקרקע בישראל השתנתה לאור* השני�מדיניות התכנו� ו

, נחלי� הוסדרו, ביצות יובשו. בשל גידול מוא� של האוכלוסיה ופרישה יישובית רחבה, קרקע רבי�

 .נקטעו רצפי� של שטחי� פתוחי� ונפגעו בתי גידול טבעיי�

 
הוכנו מספר תכניות ומסמכי מדיניות , חי� פתוחי�כתגובה לבעיית המחסור בקרקע ובניסיו� לשמר שט

, לפיתוח ולשימור,  המשולבת לבנייהתכנית המתאר הארצית, סקר השטחי� הפתוחי� את י�הכולל

, כנית המתאר הארצית המשולבת לבנייה פיתוח ולקליטת עלייה תכמוותכניות קודמות , 35א "תמ

 בי�,  קיבל ביטוי בשמירה על שטחי� פתוחי�* הצור35 א" בתמ.2020תכנית האב לישראל  ו31א  "תמ

הבחנה   נקבעו תחומי השפעה עירוניי� ע�31א "בתמ, מרקמי� מוטי שימורשל  ותיחו� הבהגדר, השאר

למרחבי , רי�יי חולקה המדינה למרחבי� מעו, בשנות האלפיי�בי� ליבה ושוליי� ובתכנית האב לישראל

  .ביניי� ופריפריה ירוקה

 
ובו עקרונות סביבתיי� לתכנו� בר " תדרי* לתכנו� סביבתי"משרד לאיכות הסביבה לאחרונה פרס� ה

ניצול , עידוד חיסכו� בקרקע, הער* הראשו� בתדרי* מוקדש לנושא השמירה על משאבי הקרקע. קיימא

הימנעות מבנייה צמודת קרקע ועידוד הגדלת , מובלעות קרקע ובינוי צמוד דופ� לפני בינוי בשטח פתוח

 . המגורי�צפיפות

 

בועידת כדור האר� . בעיית העיור המוא� והמחסור בקרקעות ובריאות ירוקות הנה בעיה כלל עולמית

 הוצב נושא השמירה על ריאות ירוקות ברמה המקומית ולטובת 2000נרו בשנת 'שהתקיימה בריו דה ז

 . בסדר עדיפות גבוה, התושבי�

 
קוי אתרי� מזוהמי� מחד ומניעת זיהו� נוס� המדיניות בנושא זיהו� קרקעות כוללת דרישה לני

ה� ) ללא טיהור מי�(לזיהוי היק� זיהו� הקרקע ובעקבותיו ביצוע טיהור הקרקע  סקר עלויות .מאיד*

  דונ� הייתה44זוה� בשטח של עלות ביצוע הסקר ולאחריו טיהור הקרקע באתר מ –לדוגמה . אדירות

תהו� �יש להדגיש כי במקרי� רבי� טיהור הקרקע ובמיוחד טיהור מי. ני דולרי�ו מילי2.5 �גבוהה מ

 .אפשרי אינו

 
�מתו* כ* עולה כי משאב הקרקע של ישראל הנו משאב במחסור והמספר הרב של מסמכי� תכנוניי�

עקרונות לתכנו� ובנייה בת את ה כאשר בוחני� ,סטטוטוריי� הבאי� לשמרו מציבו כער* חשוב במיוחד

בשל לחצי הפיתוח הקיימי� במדינה בה לחצי הפיתוח מואצי�  ומשאבי " עוד�"קיימא והנו בעל משקל 

 .הקרקע הולכי� ומתמעטי�
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 ערכי משנה

 :ערכי המשנה הנ�

י� לתכניות  חיסכו� ויעילות בניצול שימושי הקרקע הנתוני� ומיצויי� באופ� המתא–ניצול קרקע  •

 .מדיניות מהיררכיה גבוהה יותר

 . שימור התכסית הטבעית ככל הנית� וטיפול מותא� לסביבה המקומית–הטיפול בקרקע  •

 . ביצוע בדיקות קרקע וטיפול בקרקע בהתא� להנחיות המשרד לאיכות הסביבה–זיהו� קרקע  •

 

 הער� ברמות התכנו� השונות

בנייה , שימוש בתת הקרקע ובנייה לגובה, � חסכוניאת הקרקע כמשאב נית� לשמר באמצעות תכנו

 .צמודת דופ� ליישובי� קיימי� והפחתה בהקמת יישובי� חדשי� הפוגעי� ברציפות שטחי� פתוחי�

 

א* יש להתחשב באופי היישוב והרכב , ניצול מקסימלי וחסכוני של הקרקע נכו� לכל רמות היישוב

 .המתאימי� לוהאוכלוסיה ולהתאי� לכל יישוב את הפתרונות 

 

 :להל� מספר פרמטרי� עיקריי� שיש לבחו� בעת התכנו� ביחס לערכי המשנה

יש לקבוע צפיפות מינימו� , על כ�.  צריכה להתאי� לרמות התכנו� השונות–צפיפות המגורי� ביישוב 

 .סמי כפרי ועירוני, ליישוב כפרי

 

בשל .  'מחסני� וכד, קומות חניה ניצול תת הקרקע חשוב לחיסכו� בשטח עבור מ–ניצול תת הקרקע 

ניצול תת הקרקע כער* ייוש� במגזר העירוני והסמי , העלויות הגבוהות של חפירה ובנייה בתת הקרקע

בה� צפיפות הדיור גבוהה וערכי הקרקע גבוהי� ואילו במגזר הכפרי יש לשקול עלות מול תועלת , עירוני

 .של ניצול תת הקרקע

 

ניהול הביקושי� באמצעות תכנו� תשתיות למערכות תחבורה , ד לדרכי� חיסכו� בשטח המיוע–דרכי� 

התאמת רוחב הכביש לצפי . 'תחבורה ציבורית לסוגיה וכד, חלופיות כגו� שבילי אופניי� והולכי רגל

התנועה בו בכל סוג יישוב ורמת הכביש במקו� להתנהל לפי סטנדרטי� קבועי� שאינ� מתאימי� לכל 

 .סוג יישוב
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 תקנותחוקי	 ו

, בי� היתר, בתחו� החיסכו� בקרקע לא קיימי� חוקי� ותקנות פרט לחוק התכנו� והבנייה המסדיר

ע� זאת התכנו� כפו� לתכניות . נהלי� לקביעת ייעודי קרקע ותכניות המתאר השונות שתוכננו לפיו

 .  ועוד8א "תמ, 22א "תמ, 35א "מתאר ארציות מאושרות מוטות שימור כגו� תמ

 

 :וקהבנייה יר

מתייחס בפרק קרקע , )בנייני� ירוקי�( בנייני� שפגיעת� בסביבה פחותה ,5281י "תתק� ישראלי 

 :עבור בנייני� שמועמדי� לקבלת התק�, לנושאי�  הבאי�

 –צפיפות 

כל בניי� חדש שקיבל היתר בנייה לאחר פרסו� תק� זה יעמוד בדרישות צפיפות מינימליות  �

, כפרי, עירוני(בהתא� למרק� , 1לוח , 35א "מתאר הארצית תמכמפורט בתוכנית ה)  מגרש/נטו(

 .ולדג� היישוב) משולב או חופי, שמור

בניי� שקיבל היתר בנייה  לפי תוכניות מפורטות לפני פרסו� התק� יעמוד בדרישות הצפיפות  �

 .המינימלית שנקבעו באותה תוכנית

 . חניוני� ושטחי שירות תת קרקעיי�תכנו� ובניה של –השימוש בקרקע ) Maximazation(  –מירוב 

 –שימור הקרקע 

 .התאמת בנייה מיטבית לתבליט הטבעי של הקרקע �

 .שימור כיסוי קרקע טבעי �

 .שיקו� נופי של אזורי� שהופרו בזמ� עבודות עפר על ידי קרקע מקומית �

 .מזעור פגיעה בבתי גידול של החי והצומח �

 .קלאות ופיתוח הכפרלפי המלצת משרד הח, נטיעת צמחיה חסכנית במי� �

 .נטיעת עצי� בוגרי� במסגרת פיתוח החלקה �

 –זיהו� קרקע 

 .עריכת סקר היסטורי לפני תחילת הבנייה לבחינת זיהו� הקרקע �

יבוצעו בדיקות קרקע ויינקטו אמצעי� לטיפול , א� הסקר מצביע על זיהו� אפשרי של הקרקע �

 .יי�אמצעי� להגנה על הבנ, ובכלל זה, בקרקע בהתא� לממצאי�
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 מי	 

 תיאור הער�

מערכת . הער* מי� מתייחס למערכת המי� הכוללת וחשיבותה ליצירת חיי� ולתמיכה במערכות חיות

המי� מתייחסת למי� שפירי� שמקור� בטבע ולמי� מושבי� שנית� להשיב� לטבע לאחר השימוש 

 .בה�

 

 חשיבות הער� בישראל

נדרשת קביעת . בחסדי שמי�, יה בי� השאראספקת� אינה קבועה ותלו, המי� ה� משאב במחסור

 ).2004,רוזנטל(מדיניות והערכות ברמה מבנית ארגונית וברמה ערכית  

 

, )אקוויפר ההר ואקוויפרי� נוספי�, אקוויפר החו�(מי תהו� : מקורות המי� בישראל נחלקי� לשלושה

 ). תפיסת שיטפונות או השבת מי�(מי אג� הכינרת ומי� ממקורות אחרי� 

 ):ק"מלמ(ל� מאז� המי� הארצי ביקוש והיצע למי� לה

 היצעי מי	 ביקושי מי	 

 640  תכינר 1010 חקלאות

 250 אקוויפר החו� 129 תעשייה

 600 אקוויפר ההר 704 ביתי

 170 גליל מערבי 97 הסדרי� מדיניי�

 290 קולחי�  

 *1950 כ"סה *1950 כ "סה

 
 פוטנציאל המי� בי� הירד� לי� בסו� �היצעי�. 2002הביקושי� לשנת , מי� תכנית אב מעבר למשק ה�ביקושי� : מקור

 ).2002, גבירצמ� (�20המאה ה
 

 .מהטבלה עולה כי הצרכ� הביתי צור* כשליש מהיצע המי� השפירי�
 

 :הבעיות העיקריות הקשורות למשק המי� ה�

•  �ומי בטו� על גבי הקרקע אשר  תהליכי בינוי ועיור יצרו קר–הגדלת נגר עילי בשל פיתוח עירוני מוא

המי� זורמי� על גבי הקרקע ואוספי� עמ� , אינ� מאפשרי� למי� לחלחל ולמלא את האקוויפרי�

 .גורמי� להצפות ומונעי� מילוי חוזר של האקוויפרי�, פיח ושמני מכוניות

 רוב מקורות המי� חשופי� לזיהומי� הנובעי� משימושי קרקע –זיהו� מקורות המי�  •

באקוויפר החו� קיימות בארות רבות המזוהמות בדשני� וחומרי הדברה . יי� בקרבת�אינטנסיב

 .זיהו� מדלקי� מתחנות דלק ומפעלי� ובארות שהומלחו עקב שאיבת יתר, ממקורות חקלאיי�

 ישראל היא מבי� המדינות המובילות בהשבת מי קולחי� לשימושי חקלאות –איכות מי הקולחי�  •

ימושי� רבי� המחייבי� שימוש במי� שפירי� ולא נית� להסתפק ע� זאת ישנ� ש. ותעשייה

 .בקולחי�

 

 מדיניות

מצד אחד השמירה על החקלאות באמצעות . נעה בי� גישות סותרות, מדיניות ניהול משק המי� עד כה

הרצו� לחסו* במי� על חשבו� החקלאות תו* ניהול כלכלי לפי מחיר מי� , סבסוד מחירי המי� ומאיד*
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ל מקרה לא נוהל משק המי� על פי העיקרו� של שאיבה לפי רמת המילוי החוזר של אקוויפרי� בכ. ריאלי

 .נוצר מחסור שיתכ� ולא יתמלא בעוד שני� רבות, על כ�. ומקווי מי�

 

לפיה הטבע הנו צרכ� לגיטימי ודרושה לו הקצאה , לאחרונה אישרה הממשלה הצעה לשינוי חוק המי�

שה זו נבעה מהשאלה כיצד צריכי� להיראות השטחי� הפתוחי� אות� דרי.  של מי� שפירי�תייעודי

שפורס� על ידי רשות הטבע והגני� בשיתו� המשרד לאיכות " זכות הטבע למי�"מסמ* . רוצי� לשמר

 . בוח� את הנושא וקובע מה ה� כמויות המי� שיש להפנות לטבע, הסביבה

 

 Precautionary Approachו� ההיזהרות מחייב מדיניות על פי עקר, ניהול משאב המי�, לסיכו�

מצב משק המי� מחייב מדיניות חיסכו� ושמירה על . שעניינה שמירה של רזרבות מי� לשעת חירו�

 . ברמה המקומית וברמת הבית, המי� השפירי� ברמה הלאומית

 .אורי שמיר' נעמי כרמו� ופרופ' פרופ, ראה מסמ* מדיניות לתכנו� רגיש למי�

 

 ערכי משנה

 . ניצול מי נגר והחדרה למי תהו�–ור מי נגר שימ •

 .חיסכו� במי� באמצעות מתקני�,  הקטנת איבודי מי�–חיסכו� במי�  •

 . טיפול והפרדת ביוב וניצול מי� מושבי� לשימושי� שוני�–ביוב והשבה  •

 

 הער� ברמות התכנו� השונות

 :ברמה המקומית ישנ� מספר פעולות שנית� לנקוט

 .רי� על ידי הקטנת איבוד מי נגרהגדלת היצע המי� השפי

 .הפחתת השטחי� האטומי� ומת� אפשרות לחלק מהמי� לחלחל אל מי התהו�

 . וטיוב� Grey waterשימוש חוזר במי� על ידי הפרדת מי דלוחי�

 .חינו* התושבי� לחשיבות החיסכו� במי�

 

יטות חיסכו� והשבה היישו� של ש. נכו� לכל רמות התכנו�, הצור* בתשתית המביאה לחיסכו� במי�

 �משתנה בי� המגזר העירוני בו רוב מערכות הטיפול והשבה תהיינה מרכזיות ומרוכזות ורחבות היק

 . לעומת המגזר הכפרי הדורש התאמה מקומית
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במגזר העירוני יש צור* לשי� דגש על חינו* התושבי� לחיסכו� במי� והתקנת מתקני� חוסכי מי� 

נית� להטמיע פתרונות ברמת הבית או ברמת השכונה כגו� אגני� ,  זאתלעומת, במגזר הכפרי. בבתי�

במידה והפתרונות אלו יוכיחו עצמ� . הפרדת מי ביוב ממי� אפורי� ועוד, ירוקי� להשבת מי� להשקיה

 . כיעילי� וכלכליי� נית� יהיה ליישמ� בסדר גודל גדול יותר של השכונות בעיר

 

 להתקנת אגני� ירוקי� בתחו� השכונה בשל חשש לתפעול לקוי משרד הבריאות מתנגד בשלב זה: הערה

 .וגרימת מחלות

 

בתכנו� שכונה יש לשקול הטמעת תשתית תומכת בפתרונות חסכוניי� סביבתיי� כגו� הפרדת מי , על כ�

הקצאת שטחי� לאגני� ירוקי� ואיחוד תשתיות המי� ע� תשתיות אחרות , ביוב ממי� אפורי�

 .לחיסכו� בקרקע

 

צפיפות המגורי� ויכולת התושבי� , גודלה, ונות לערכי המשנה משתני� בהתא� לאופי השכונההפתר

 .לעמוד בתחזוקה של מערכות שונות

 

 : להל� אפשרות יישו� הפתרונות לפי ערכי המשנה

תפיסת מי , על מנת לאפשר למי� לחלחל,  פתרונות אפשריי� ה� הקצאת שטחי� מחלחלי�–מי נגר 

 .קע ושימוש בחומרי בנייה מחלחלי�גגות להחדרת� לקר

 

 נושא החיסכו� במי� הנו נושא רחב והפתרונות לו נעי� מרמת התקנת מתקני� חוסכי –חיסכו� במי� 

 .מי� בבתי� ועד צמצו� איבוד פחת בצנרת התשתיות בשכונה ובעיר

 

 אפורי� כאשר בוחני� את נושא התשתיות ברמת השכונה יש לשקול הנחת תשתיות לשימוש חוזר במי�

התקנת מערכות בקרה על איבוד מי� בצנרת ועל מקרי תקלות , )הפרדת זר� מי� אפורי� מזר� הביוב(

, גודל� וסוג� ישתנה לפי כמות התושבי� אותה המערכת צריכה לשרת, סוג המערכות. ופיצוצי� בצנרת

 .המערכת צריכה להיבח� על  ידי מתכנ� מי�. כדאיות כלכלית ותרומה לסביבה

 

 ער* משנה זה כולל פתרונות שוני� להשבת הביוב באמצעי� שוני� והחזרת המי� – והשבה ביוב

 .להשקיית גינות ולשימושי� שוני� לפי רמת הטיפול במי�

 

מתקני טיפול , ברמת השכונה והיישוב נית� להקי� מתקני השבה וטיפול שוני� כגו� אגני� ירוקי�

 .של כל פתרו� ידו� בפרק המתאי�יתרונות והחסרונות . קומפקטיי� או מרכזיי�
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 חוקי	 ותקנות

 :מי� ביוב וניקוז

 .1957ח "התשי, חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 .1959ט "התשי, חוק המי�

 .1960* "התש, )הקמת רשויות ניקוז(צו הניקוז וההגנה מפני שיטפונות 

 .1962א "התשכ, )ביוב(חוק הרשויות המקומיות 

 .1973ד "התשל, )ות� התברואתית של מי שתייהאיכ(תקנות בריאות הע� 

 .1974ד "התשל, )איסור דטרגנטי� קשי�(תקנות המי� 

 .1981ב "התשמ, )הזרמת שפכי תעשייה למערכת ביוב(חוק עזר לדוגמא לרשויות מקומיות 

 .1981א "התשמ, )טיהור מי שופכי� המיועדי� להשקיה(כללי בריאות הע� 

 .1991א "התשנ, )שטיפת מתקני ריסוס) (מניעת זיהו� מי�(תקנות המי� 

 .1991א "התשנ, )ריסוס בקרבת מקורות מי�) (מניעת זיהו� מי�(תקנות המי� 

 .1992ב "התשנ, )בורות ספיגה ובורות רקב) (מניעת זיהו� מי�(תקנות המי� 

 .1992ב "התשנ, )איסור רחיצה וניקוי של כלי רכב במי�(תקנות המי� 

 .1992ב "התש, )ת תקני� למי שפכי�קביע(תקנות בריאות הע� 

 .1996ו "התשנ, )אזורי ניקוז(אכרזת הניקוז וההגנה מפני שיטפונות 

 .1997ז "התשנ, )תחנות דלק) (מניעת זיהו� מי�(תקנות המי� 

 .1998ח "התשנ, )איסור הזרמת תמלחת למקורות מי�) (מניעת זיהו� מי�(תקנות המי� 

 .2000א "התשס, )כות ומזהמי� אחרי�מת) (מניעת זיהו� מי�(תקנות המי� 

 .2001א "התשס, )כללי� לרחיצת רכב ולשטיפת משטחי� מרוצפי�(תקנות המי� 

 .2003ד "התשס, )ערכי הגבה של שפכי תעשייה) (מניעת זיהו� מי�(תקנות המי� 

 .2003ג "התשס, )הטלת תפקידי רשות נחל על רשויות הניקוז(צו רשויות נחלי� ומעיינות 

 

 :ירוקהבנייה 

, מתייחס בפרק מי�, )בנייני� ירוקי�( בנייני� שפגיעת� בסביבה פחותה ,5281י "תתק� ישראלי 

 :עבור בנייני� שמועמדי� לקבלת התק�, לנושאי� הבאי�

בהשוואה לשימוש הממוצע בהתא� לייעוד (חיסכו� בשימוש במי� שפירי�  –חיסכו� במי� שפירי� 

 .יטה אחרתבאמצעות חסכמי� או בכל ש, )הבניי�

מערכת לטיהור , )מקלחות וכיורי�, מאמבטיות(קיו� תשתיות להפרדת מי� אפורי�  –מי� אפורי� 

 .או למכלי הדחה/מי� אלה ושימוש בה� להשקיה ו

 –מי נגר וניקוז 

 .הבניי� אינו פוגע במערכות ניקוז טבעיות �

 : והשיכו�לפי המלצת משרד הבינוי, אמצעי� לקליטת מי נגר משטחי� שאינ� מזוהמי� �

o �לתקופת חזרה של , התקנת מערכת לקליטת כל מי הנגר העתידי� להיאגר בשטח שסביב הבניי

 .או חיבור למערכת כזו,  שני�5

o �לתקופת חזרה של , התקנת מערכת לקליטת כל מי הנגר העתידיי� להיאגר בשטח שסביב הבניי

 .או חיבור למערכת כזו,  שנה20
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 אנרגיה

 תיאור הער�

שימוש באנרגיה פירושו  .של המערכת הפיזיקלית) גודל נשמר( גודל המתאר תכונה נשמרת אנרגיה היא

 .נית� לשחרר אנרגיה כאשר משני� את המבנה הכימי. המרת אנרגיה מצורה אחת לצורה אחרת

נחצבי� מקליפת כדור (יש להבדיל בי� מקורות אנרגיה מתכלי� , מקורות אנרגיה לשימוש האד�ב

� .ת אנרגיה מתחדשי�לבי� מקורו) האר

 ).' וכד גז טבעי,פח�, נפט הגולמי( הנחצבת מקליפת כדור האר� אנרגיה –) קונבנציונלית(אנרגיה מתכלה 

 אנרגיה מתחדשת היא אנרגיה המופקת ממקור מתחדש אשר אינו מתכלה –) מתחדשת(אנרגיה חלופית 

, מסה�ביו, רוח, ת ושפל גלי י�גאו, קרינת השמש: דוגמאות למקורות אנרגיה מתחדשת ה� .בזמ� סביר

 ).2005,המשרד לאיכות הסביבה(' דוכ, גיאותרמית, הידרואלקטריתאנרגיה 

 

הוכח כי תכנו� נכו� משפר נוחות . ער* העל אנרגיה כולל בתוכו ג� תכנו� המתחשב בתנאי מיקרו אקלי�

 .טמפרטורותובכ* מקטי� את הצור* באוורור מאול� וויסות מכאני של ה, אקלימית של תושבי�

 

 חשיבות הער� בישראל

החסרה מקורות , משק האנרגיה מהווה נדב* חשוב בכל כלכלה ובמיוחד בכלכלת מדינה כמו ישראל

תלות , ישראל מייבאת את מרבית האנרגיה הראשונית ממקורות שוני� בעול� .)גז, פח� נפט(מחצביי� 

 . בצור* בביזור�וו� מקורות וא�א� בדר* של גי, המחייבת חשיבה מיוחדת לגבי אמינות האספקה

שאינו מקושר לרשתות חשמל אחרות כדוגמת המצב הקיי� " אי מבודד"ישראל הנה , בתחו� החשמל

מצב זה מחייב הקמת תחנות כוח מקומיות ושמירת רזרבה משמעותית של מקורות ראשוניי� . באירופה

 .ביקושאשר אמורה לענות ה� לגידול בצריכת החשמל וה� להתפתחות שיאי ה

 היוותה צריכת 2002בשנת . צריכת החשמל מהווה מרכיב משמעותי מס* צריכת האנרגיה הסופית

 . לפני עשור23.6% מס* צריכת האנרגיה הסופית לעומת 27.4%החשמל 

 1.9% טו� גידול של �22,574 על כ2002עמד בשנת ) פח� גולמי, נפט גולמי(יבוא האנרגיה הראשונית 

 .43%כ� מהווה הנפט מתו .2001לעומת שנת 

 כ"סה מוצרי נפט נפט גולמי פח	 
אלפי  שנה

 �"שעט
אלפי  כ" מסה%

 �"שעט
אלפי  כ" מסה%

 �"שעט
אלפי  כ" מסה%

 �"שעט
1991 2,654 21.3 8,125 65.3 1,671 13.4 12,450 
1992 3,433 22.7 10,713 70.9 970 6.4 15,116 
1993 3,369 20.0 12,263 72.9 1,178 7.0 16,810 
1994 3,816 23.1 11,369 68.7 1,354 8.2 16,539 
1995 4,416 24.7 11,278 63.1 2,168 12.1 17,862 
1996 4,543 26.9 10,231 60.5 2,139 12.6 16,913 
1997 5,533 28.2 11,436 58.2 2,680 13.6 19,649 
1998 5,921 28.0 12,348 58.4 2,877 13.6 21,146 
1999 5,961 29.6 9,926 49.3 4,239 21.1 20,126 
2000 6,123 27.9 10,722 48.9 5,099 23.2 21,944 
2001 7,030 31.7 9,985 45.1 5,142 23.2 22,157 
2002 7,977 35.3 9,686 42.9 4,910 21.8 22,574 

 1.9 � 6.2 � 4.5 � 4.9 � 3.0 11.5 13.5 2001 שינוי לעומת %
 . 2002משרד התשתיות הלאומיות , ח שנתי"דו, נתוני אנרגיה ומי�: מקור

 

ה� ברמה המקומית , הסביבה לזיהו�הינה תור� גדול , פח� וגז, תעשיית האנרגיה המתבססת על נפט

  .ידידותיי� לסביבה, חלופיי� ות אנרגיההפתרו� היחיד הוא פיתוח מקור. וה� ברמה הגלובלית
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 200ופח� לעוד  ,שנה 60 עד 50גז טבעי לעוד ,  שנה50 עד 30יש בעול� נפט לעוד , פי אומדני� עדכניי� על

מסיבות של זמינות , חלופיי� רבי� סבורי� שלא קיי� צור* מיידי בפיתוח מקורות, לכ�. שנה 300עד 

  : בגלל שלוש סיבות,פשטנית למדיהיא ראייה זו . משאב

  ושליששלישי� מעתודות הנפט�כמעט שני. החלוקה הגיאופוליטית הבעייתית של משאבי הנפט .1

�מהגז ו 6% , מעתודות הפח� העולמיות9%באירופה יש רק . מעתודות הגז מרוכזי� במזרח התיכו�

 . מהנפט3%

ושואפת  ולה בהתמדהע, של חבר המדינות ושל סי�, צריכת האנרגיה של מדינות העול� השלישי  .2

  .להשיג את הצריכה של המדינות המתועשות

הדורש  נושא והוא,  אינו פשוט, במיוחד בתחו� התחבורה,המעבר של חלק מהצריכה לתחליפי נפט .3

  .פיתוח

 

  :יש יתרונות רבי�אנרגיה חלופית למקורות 

. דקות 45 ר האר� כלשקולה לקרינת השמש המגיעה לכדו, צריכת האנרגיה העולמית בשנה – פוטנציאל

  .עדיי� מדובר במשאב אדיר, ג� א� ינוצל רק אחוז מזערי, לכ�

 

פסולת מהצומח , גאות ושפל, גלי י� ,מי�, רוח, במדינות רבות קיימי� משאבי� כמו שמש – זמינות

שה� בעיקר פועל יוצא של מיקו� גיאוגרפי ושל  ,)אנרגיה גיאותרמית(חו� כדור האר� , )מסה�ביו(והחי 

לניצול משאב מקומי יש השפעות חיוביות על אמינות . וגיאולוגיי� אקלימיי�, תנאי� טופוגרפיי�

  .והתעסוקה המאז� המסחרי, האספקה

 

. מזהמי� הטכנולוגיות לניצול מקורות מתחדשי� אינ� גורמות לפליטת –הגנה על איכות הסביבה 

שקולה לכמות הנקלטת בתהלי* השריפה  כמות המזהמי� הנפלטת בתהלי*, מסה�במקרה של הביו

 .כשהמשאב מתחדש, זהתהפוטוסינ

 

 .דלקעל בשל העובדה שאי� הוצאות  בעיקר –עלות הפעלה נמוכה 

 

שאפשר , לבנות ביחידות קטנות יחסית מהמתקני� לניצול אנרגיה מתחדשת נית� רבי� –מודולריות 

שהדבר יפגע משמעותית בעלות וזאת בלי , גדל כשהביקוש, להרחיב ע� הזמ� ליחידות גדולות יותר

 .וולטאיי�� פוטוקולטי� טורבינות רוח או: לדוגמא. האנרגיה המופקת
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 מדיניות 

 אנרגיה חלופיי� קשורי� במדיניות ממשלתית שאינה מעודדת מקורותשל ניצול מחסומי� המונעי� ה

 :פיתוח מקורות אלה

 .חוסר סבסוד ומענקי� •

לשל� עבור תשתית , מקרי� בהרבה, חלופית נדרשת האנרגיה ה.היעדר תשתית תומכת מפותחת •

ולבנות את , לטכנולוגיות החלופיות יש צור* למצוא דרכי� לעודד תשתית מסחרית. ייחודית משלה

 .אמו� המשתמשי� בה�

 . המשאבי� רצי� של עיות טכנולוגיות הנובעות מאופיי� המדולל והבלתיב •

 .סבסוד והטבות נסתרות למקורות הקיימי�קיו�  •

המלצת , למשל. הקונונציונלית העלויות הסביבתיות והחברתיות במחירי האנרגיה הפנמת אי •

מדינות  32  או הדרישה שלהקהילה האירופית להטיל מס על דלקי� על פי כמות הפח� שבה�

 .את ההשלכות הסביבתיותבמחיר הדלק הברית לקחת בחשבו�  ארצותב

שמרנית מאוד ואינה ששה להקי�   האנרגיהתעשיית. של טכנולוגיה חדשה ובלתי מוכחתתדמית  •

קטנות ומתפרסות על  ,עקב היות� חדשות יחסית, תעשיות האנרגיה המתחדשת. מתקני� ניסיוניי�

תיקח על עצמה לתמו*  כא� מתבקש שהממשלה. מקרינות חוסר אחידות, תחומי� רבי� ושוני�

,  פורו� המשק והכלכלה�ביטאו�ב�ירוק כחול ל, אנרגיה ע� עתיד, .ח, אילת (בפרוייקטי� של הדגמה

1997.( 

 

 ערכי משנה

 .  חיסכו� אנרגטי בתכנו� שכונות ומבני�–נוחות אקלימית  •

 . אנרגיה ממקורות מתחדשי� כמו שמש ורוח–אנרגיה מתחדשת  •

 . אנרגיה המנצלת את הגזי� הנפלטי� בעת הטיפול בפסולת–גז �מביו אנרגיה •

 

 הער� ברמות התכנו� השונות

ניצול אנרגיה פסיבית על ידי : נושא האנרגיה מתבטא בשלושה ערכי משנה, שובי� ושכונותבתכנו� יי

שימוש באנרגיה מתחדשת , הצללה וכיוו� המבני� ביחס לאקלי� ולמיקרו אקלי�, שימוש בחומרי בנייה

 .וניצול פסולת להפקת אנרגיה

 

העמדת ,  לתנאי האקלי�התכנו� צרי* להתחשב במיקו� המגרשי� ביחס, בתחו� הנוחות האקלימית

באמצעות , הצללה מקסימלית בקי�, המבני� בהתא� לכיווני הרוחות וזוויות המבני� ביחס לשמש

פיתוח , בתחו� האנרגיה המתחדשת. צמחיה ברחובות היישוב ובגינות ושימוש בחומרי בנייה מבודדי�

נית� , גז�ו� אנרגיה מביובתח. תשתיות לשימוש באנרגיה סולארית ואנרגיית רוח ברמת הבית והשכונה

 .לפתח תשתיות שכונתיות לשימוש האנרגיה המשתחררת מאתרי פסולת קרובי�
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  חוקי	 ותקנות
 .אי� בישראל חוקי� בנוגע לחיסכו� באנרגיה או לשימוש באנרגיה חלופית

 

 ). דירות ובנייני מגורי�– 1חלק ( דירוג בנייני� לפי צריכת אנרגיה 5282 י"תתק� ישראלי 

 

 :נייה ירוקהב

מתייחס בפרק אנרגיה , )בנייני� ירוקי�( בנייני� שפגיעת� בסביבה פחותה ,5281י "תתק� ישראלי 

 :עבור בנייני� שמועמדי� לקבלת התק�, לנושאי� הבאי�

  –נוחות תרמית 

בניי� שלגביו יוכח כי מתקיימי� בו תנאי נוחות תרמית בכל עונות השנה בתנאי� : 'חלופה א �

 . ללא שימוש במקורות אנרגיה כלשה�, � רגילי�מטאורולוגיי

תכנו� הבניי� בהתחשב בתנאי האקלי� באמצעות ניתוח אקלימי של הבניי� לאור* חודשי : 'חלופה ב �

עבור בנייני . מי� וסביבה ארכיטקטונית כולל הצללות, השנה וכ� בקשר ע� הסובב לרבות צמחיה

הוש� דגש על . 1 חלק 5282י "ת ישראלי מגורי� נדרשת התאמה לדרוג האנרגטי בהתא� לתק�

 .שיפור יעילות מערכות מיזוג האוויר וההסקה של הבניי�

 מהנדרש לכל הפחות בחוק 10% גודל שטח החלונות גדול לפחות ב –) למעט מגורי�(תאורה טבעית 

 .התכנו� והבנייה

היו כמפורט בתק�  י–) עבור בנייני� שאינ� בנייני מגורי�(אמצעי� לשיפור התאורה המלאכותית 

 .4.9 סעי� 8995י "תישראלי 

 עמידה בערכי� של התנגדות תרמית אופיינית –) עבור בנייני� שאינ� בנייני מגורי�(בידוד תרמי 

 .ומוליכות תרמית כוללת שקילה

 ).מסתור כביסה(יצירת תנאי� לייבוש כביסה טבעי באוויר בבנייני מגורי� 
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 איכות הסביבה

 תיאור הער�

הוא ער* שונה משאר ערכי העל שתוארו כיוו� שהוא רחב ומכיל בתוכו מספר רב " איכות הסביבה"הער* 

 .הסביבה בה הוא נמצא ואיכות החיי�, של ערכי משנה הקשורי� לבריאות האד�

 

הפרת האיזו� . כדור האר� הנו מערכת אקולוגית מורכבת המכילה אלמנטי� רבי� הקשורי� זה בזה

 .ת תגובות לא רצויות הפוגעות במארג החיי� העדי� על הכדורבאלמנט אחד יוצר שרשר

 

התעשייתית והטכנולוגית גרמו לריבוי טבעי מוא� של אוכלוסיית העול� ולניצול , המהפכות החקלאית

התעשייתית מייצרת מדי , החברה המודרנית. משאבי כדור האר� בקצב העולה על יכולת התחדשות�

השפעת . 'תחנות דלק וכד, תעשייה, ורות מגווני� כגו� תחבורהשנה זיהומי� שוני� הנפלטי� ממק

 .הזיהומי� ניכרת ברמה המקומית והעולמית ולאור* שני� רבות

 

, התחממות כדור האר�, ההשפעה הסביבתית ברמה הגלובלית גורמת להתפתחות החור באוזו�

אנו עדי� , מקומיתברמה ה. ולהיווצרות� של תופעות טבע קיצוניות כמו הוריקני� או שיטפונות

זיהומי� אלה . זיהו� קרקע ומי�, היערמות פסולת על הקרקע, לזיהומי� כגו� ערפיח מעל מרכזי ערי�

 . פוגעי� בבריאות האד� ואיכות חייו

 

חשוב לזכור כי ביצוע . משאבי� חיוניי� של קרקע ומי� עקב זיהומ�, כל שנה יוצאי� מכלל שימוש

יקר עשרות מוני� לעומת נקיטת אמצעי� , ו� להחזיר� למצב� הטבעיטיהור וניקוי משאבי הטבע בניסי

 .למניעת הזיהומי� מבעוד מועד

 

מדינות העול� יזמו מספר כינוסי� ובעקבותיה� אמנות בינלאומיות להפחתת הפעולות היוצרות את 

ר  הינה אחת האמנות המשמעותיות ביות21נדה 'אג. הפגיעה במגוו� המיני� ועוד, שינויי האקלי�

הוש� דגש על , �"נרו ביוזמת האו'שכ� בכינוס שנער* בריו דה ז, והרלוונטיות לנושא בנייה בת קיימא

 בפסגת יוהנסבורג הוחלט על 2002בשנת . אחריותנו לדורות הבאי� ועל זכות� ליהנות ממשאבי הטבע

טי� התשתית המעשית לפעולה והיא קבעה כי יש לפעול בכל מדינה ברמה המקומית על ידי הפר

 .והקהילות

 

 לקיו	 המערכת של החיי	מציע ארבע תנאי� החיוניי� ")  ("The Natural Step"הצעד הטבעי"ארגו� 

� :על פני כדור האר

 .אסור שהריכוז של חומרי� שמקור� בקרו� כדור האר� יעלה בביוספרה באופ� שיטתי .1

 .אסור שהריכוז של חומרי� מעשה ידי אד� יעלה בביוספירה באופ� שיטתי .2

 .אי� להפחית באופ� שיטתי את התשתית הפיסית ליצרנות ולמגוו� של הטבע .3

הניסיו� לתת מענה לכלל הצרכי� האנושיי� בעול� על ידי ניצול משאבי� חייב להיעשות  .4

 .בצורה הוגנת
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 :בהתא� לעקרונות אלו קבע הארגו� תנאי יישו�

 ?כיצד אנו יכולי� להקטי� את תלותנו בכרייה ודלק פוסילי 

 ?צד אנו יכולי� להקטי� את תלותנו בחומרי� מלאכותיי� המצטברי� בטבע כי

 ?וכיצד נוכל לעשות יותר בפחות? כיצד אנו יכולי� להקטי� את תלותנו בפעילויות המכלות משאבי טבע

תו* שמירה על כלומר ? כיצד נוכל לפעול למימוש שלושת התנאי� הראשוני� מבלי לפגוע בתנאי הרביעי

 .גני� ותו* חלוקה צודקת של נחלת הכללכללי משחק הו

 
הקטנת תלותנו בכרייה והקטנת הנזק שיוצרי� חומרי� מלאכותיי� לטבע ניתנת להיעשות על ידי 

חומרי . מעגל חיי� טבעי ומעגל חיי� טכני: הפרדת חומרי הגל� בה� אנו משתמשי� לשני מעגלי חיי�

חומרי . המתכלי� לאחר השימוש בה�, ניי� ה� חומרי� אורגאלמעגל החיי	 הטבעיהגל� המשתייכי� 

 ה� חומרי� שמייצרי� את עצמ� מחדש כמו זכוכית ממנה למעגל החיי	 הטכניגל� המשתייכי� 

 . אפשר להכי� זכוכית לשימוש חדש

 
. שימור מגוו� המיני� ועוד, הער* איכות הסביבה מתייחס ג� לשימור ערכי טבע ומסורת מקומית

, חשיבות מרכזית בוויסות האקלי� באזורי� בנויי� שיש לה הצמחיהל בהקשר זה מורחב תפקידה ש

הקצאה של שטחי� לשילוב הצמחיה ברחובות הערי�  .שמירה על הנו� והתרבות האר� ישראלית

הופ* להיות נושא מרכזי בתכנו� ופיתוח לטובת התושבי� ולמע� הדורות , ולשימור טבע בשולי הערי�

 .הבאי�

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוג לגיאוגרפיה  בהיחידה לקלימטולוגיה יישומית ובעיות הסובבטר מ'פוצ. בית� וע. רכו אבמחקר שע

 השפעת הצמחיה ושטחי� ירוקי� מסוגי� שוני�נבדקה ). 2003 (אוניברסיטת תל אביב בולסביבת האד�

 :נמצא כי. תל אביבבבהדגמה , על אקלי� העיר

 .זה והתאדותתפוטוסינ נה לתהליכיהמרת הקרי, אלבדו נמו*, הצללההטמפרטורה ירדה עקב 

 . הורדת הטמפרטורהל הגורמתהתאדות  ועקב אגירת לחות עלתה עקב הלחות

  .מיתו� עצמת הרוח עקב הגדלת מקד� החספוס

 .רוסולי� ופיח מרח�יספיגת א, 2Oצור יוי 2COבליעת  עקב זיהו� האווירהפחתת 

 אזור פרברי ואזור עירוני, השינוי בטמפרטורה בי� אזור כפרי
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עיקרו� של אתרי טבע הנמצאי� בסביבה העירונית ושומרי� ה. הנו מושג חדש בתכנו� ערי� טבע עירוני

בערי� רבות . הול* ותופס תאוצה, לרווחת הציבור, על האופי המקורי והייחודי של הטבע המקומי

ברחבי אירופה וביבשת אמריקה מקצי� שטחי� נרחבי� לשיקו� ולשימור מערכות טבעיות בגבולות 

 זול לתחזוקה ובעל מגוו� תכני� שאות� נית� לנצל לצרכי� ,הטבע נתפס כמשאב יוקרתי ואיכותי. העיר

 . בכל ימות השבועמבוגרי� ומשפחות, לצעירי�, ציבוריי� רבי�

, ממצבי� את דמותה של העיר,  ה� תורמי� למיתו� מפגעי� סביבתיי�.יתרונ� של שטחי טבע עירוני רב

 . מספקי� תוכ� לפעילות חינו* ופנאי לתושבי העיר –וחשוב מכול 

צמחיה מקומית המותאמת לתנאי האקלי� ולאופי האזור מבטיחה גינו� חסכוני ועמיד בתנאי מזג 

 מאפשרת יצירת אזורי� המעניקי� ,טבעימקומי  כנו�שמירת חלק מהשטחי� הפתוחי� . האוויר

כל זאת בהשקעה כספית נמוכה . פרפרי� וצמחיה אופיינית לאזור, ובה� ריבוי של ציפורי�,  טבעתתחוש

 . לתחזוקת שטחי� ציבוריי� מגונני� ומטופלי� בתו* שטח היישובנדרשת ו המז

על ידי שילוב בי� צמחיה טבעית האופיינית , אתר טבע עירוני מבטיח את היווצרותו של עושר אקולוגי

בי� א� , כל אתר טבע עירוני. שהצומח והסביבה מספקי� לה� בית גידול מתאי� ,לאזור ובעלי חיי�

 הוא מקור השראה,  גדת נחל העובר בתחומי העיר ובי� א� בחורשה קטנה בגינה ציבוריתהוא מצוי ליד

 . יר תושבי העכלללימוד לללחוויה ו

באתר טבע עירוני צורכי האד� והקהילה חשובי� ושווי� באותה המידה כמו , בשונה משמורת טבע

מוקדשת ,  שמירת טבע רגילי�בניגוד לאתרי, לכ� בתכנו� אתר הטבע העירוני. השמירה על משאבי הטבע

תשומת לב שווה לשימור המשאבי� ולפיתוח תשתיות קולטות קהל המאפשרות הנאה והבנה מרבית של 

היא יצירת מקו� שבו הציבור הרחב , מעבר לשימור משאבי הטבע, מטרתו של האתר. המערכת הטבעית

 . זולה ומידית, צורה זמינהאת ערכי הטבע המיוחדי� לעירו ב, בקרבה למקו� מגוריו, יכול לפגוש

אחד מעקרונות הפעולה המרכזיי� של אתרי טבע עירוניי� מתבסס על מעורבות קהילתית בכל תחומי 

אתר  (בפעילויות פנאי ובתחזוקת האתר עצמו, בפעילות החינוכית, השתלבות במחקרי�: העשייה באתר

 ).www.sviva.gov.il ,2005 ( המשרד לאיכות הסביבה

מדובר על מגוו�  .  מתאר את שונות החיי� הגדולה על פני האדמהBiodiversity  ביולוגימגוו�המונח 

ומגוו� המערכות והתהליכי� , )מימי או אחר, ימי, יבשתי(מכל מקור ) יצורי� חיי�(האורגניזמי� 

 . האקולוגי� התומכי� באורגניזמי� אלו
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שדרות חן רחוב אבן גבירול רחוב פרישמן רחוב בוגרשוב

 1997 ביוני 6 � 3מהל* טמפרטורות שעתי ברחובות ירוקי� וברחובות חשופי� 
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 : המונח כולל את

 ).� בני אותו מי�מגוו� גנטי בי� פרטי(המגוו� התו* מיני 

 ).'המשפחות וכד, הסוגי�, מגוו� המיני�(המגוו� בי� המיני� 

עושר בתי הגידול והתהליכי� האקולוגי� על , מגוו� המערכות האקולוגיות ויחידות הנו� האקולוגיות

   .הטבעיי� המתקיימי� בה�

 
ולוגיות יותר מאי פע� מאוימי� מיני� ומערכות אק, המאופיינת בעלייה ברמת החיי�, �20מאז המאה ה

  .בהיסטוריה המתועדת

 

מדי סתיו וחור� נית� .  היא מהעשירות ומהמגוונות בעול�צמחיית אר� ישראל

מתכסי� מרחבי האר� במרבדי� , שיא הפריחהב, כאשר באביב, לצפות בפריחה

החל מצמחי� ,  מיני� של צמחי בר שוני�2,383באר� ישראל יש . מרהיבי� של צבע

חשיבות� של .  מטר17מ ועד לצמחי� המגיעי� לגודל של " ס3ודל של זעירי� בג

 הצמחי� ה� ההופכי� .הצמחי� נובעת ממיקומ� בתחתית הפירמידה האקולוגית

,  המיני� הנמצאי� במעלה הפירמידהל ידיאת אנרגית השמש לחומר אורגני הנצר* ע

 .החיי� כדוגמת בעלי

, מוגני�, אקסקלוסיביי�, פריפריאליי�, ני� אנדמיי�בי� צמחי הבר של אר� ישראל נית� למצוא מי

בסכנת ג� מוגני� ג� נדירי� וג� , ישנ� מיני� אשר ה� ג� אנדמיי� לישראל. בסכנת הכחדהנדירי� ו

 עלי� כרכו� החרמו� וסתוונית קצרת, טופח הגליל, סחלב מצויר,  לדוגמא רוב מיני האירוסי�,הכחדה

 .)www.sviva.gov.il ,2005(אתר המשרד לאיכות הסביבה (

 

 חשיבות הער� בישראל

והיא לוקחת חלק פעיל ביישומ� במישור ,  אמנות סביבתיות וחמישה פרוטוקולי�15 חתמה על ישראל

 . באמצעות חקיקה לאומית באותה הרוח, המקומי

 

� היכולי� לפגוע ניטור מזהמי	. ישראל היא מדינה קטנה שרוב אוכלוסייתה מצטופפת במישור החו

 .בסדר קדימות עליו�, מי� וקרקע היא על כ�, שאבי� חיוניי� כמו אווירבמ

 

אסייתי � חשוב במיוחד בישראל הנמצאת באזור מעבר בי� אקלי� אירופאי לאקלי� אפרומגוו� המיני	

 142 בישראל שרויי� כיו� בסכנת הכחדה. וכתוצאה מכ* התברכה במגוו� רחב של צמחי� ובעלי חיי�

 מכלל �3%המהווי� כ,  ממיני הצמחי��75כ. דגי נחלי� ואגמי� ועופות, זוחלי�, יי�ח�דו, מיני יונקי�

 .לא נמצאו מאז שנות החמישי�, הפלורה של אר� ישראל
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 ערכי משנה

 .לשימור מי נגר ולספיחת מזהמי�,  שימוש בצמחי� ליצירת נוחות אקלימית–צמחיה  •

התאמת יישובי� ושכונות לתחבורה  שינוי הרגלי הצריכה של תחבורה ו–תחבורה בת קיימא  •

 . הליכה ברגל ורכיבה על אופניי�, ציבורית

 .  פסולת מעורבת ופסולת בניי�–פסולת  •

 .  יצירת סביבות מחייה נטולות רעש–רעש  •

 . איסור על הקמת מתקני תשתית המעלי� את רמות קרינת הרקע–קרינה  •

 . הבטחת אוויר נקי–איכות אוויר  •

 . וסלילה ידידותיי� לסביבה חומרי בנייה–חומרי�  •

 . שימוש בחומרי הדברה שאינ� מזיקי� לסביבה–טיפול במזיקי�  •

 .  טיפול במרחב הציבורי באופ� שיבטיח הרמוניות וימנע זיהו� חזותי–איכות חזותית  •

 .  הימנעות משימוש עוד� באור מלאכותי או הבזקי� של אור ממשטחי� מחזירי קרינה–זיהו� אור  •

 

 התכנו� השונותער� ברמות ה

ערכי המשנה של ער* העל איכות הסביבה נחלקי� לשני סוגי� עיקרי� השלובי� זה בזה ללא יכולת 

 : המשפיעה לבסו� על בריאות האד�ההשפעה על איכות החיי	 ובריאות הסביבהלהפריד בי� 

 שימוש ,זיהו� קרקע, טיפול בפסולת, קרינה, רעש,  זיהו� אוויר–פגיעה בבריאות האד� והסביבה  •

 .בחומרי� לא רעילי�

 .זיהו� חזותי וזיהו� אור, טיפול במזיקי�, צמחיה,  נוחות אקלימית–פגיעה באיכות החיי�  •

ברמות התכנו� השונות נית� לייש� מספר פתרונות מקומיי� להפחתת ההשפעות הלא רצויות בשכונה או 

המגורי� להפחתת זיהו� ברמה המקומית היתרונות האפשריי� ה� הוצאת התנועה מאזורי . מבנ�

שתילת עצי� לאור* המדרכות ליצירת הצללה ושיפור מיקרו האקלי� ברחובות , האוויר מכלי תחבורה

. הקצאת שטחי� למרכזי מיחזור שכונתיי� לאיסו� סוגי פסולת שוני� למיחזור ועוד. העיר ובגינות

לייש� פתרונות באופ� שונה מאשר הפתרונות לכל ער* משתני� בי� תכנו� שכונה עירונית צפופה בה נית� 

 . בשכונה כפרית פרושה
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 חוקי	 ותקנות 

 :תחבורה ואיכות חזותית

 .1966ו "התשכ, )שילוט(חוק הדרכי� 

 .�1980 "התש, )שילוט(תקנות הדרכי� 

הסביבה שמחו� , )1חלק ( עקרונות וגישות כלליות –נגישות בסביבה הבנויה , 1918י " תתק� ישראלי

 ).2חלק (לבניי� 

 

 :איכות אוויר

 .1961א "התשכ, )חוק כנובי�(חוק למניעת מפגעי� 

 .1962ב "התשכ, )זיהו� אוויר מחצרי�(תקנות למניעת מפגעי� 

 .1963ג "התשכ, )זיהו� אוויר מכלי רכב(תקנות למניעת מפגעי� 

 .1972א "התשל, )פליטת חומר חלקיקי לאוויר(תקנות למניעת מפגעי� 

 .1972ג "התשל, )זיהו� אוויר ממבעירי מזוט להסקה ביתית(תקנות למניעת מפגעי� 

 .1990� "התש, )מניעת זיהו� אוויר וריח בלתי סבירי� מאתרי� לסילוק פסולת(תקנות למניעת מפגעי� 

 .1992ב "התשנ, )תביעות אזרחיות(חוק למניעת מפגעי� סביבתיי� 

 .1992ב "התשנ, )איכות אוויר(תקנות למניעת מפגעי� 

 .2001א "התשס) זיהו� אוויר מכלי רכב בדר*(מניעת מפגעי� תקנות ל

 ).אבק( מיקרומטר �2.5תקנה עתידית לחלקיקי� הקטני� מ

 

 :פסולת ומיחזור

 .1970ל "התש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(תקנות התכנו� והבנייה 

 .1977ז "התשל, )שמירת הניקיו�(צו עבירות קנס 

 .1981א "התשמ, )פסדי�(תקנות מחלות בעלי חיי� 

 .1984ד "התשמ, חוק שמירת הניקיו�

 .1986ו "התשמ, )קר� לשמירת הניקיו�(תקנות שמירת הניקיו� 

 .1987ז "התשמ, )היטל לשמירת הניקיו�(תקנות שמירת הניקיו� 

 .1987ז "התשמ, )סימו� מכלי� למשקה(תקנות שמירת הניקיו� 

 .1987ז "התשמ, )שלטי� ברכב(תקנות שמירת הניקיו� 

 .1989מר� , הוראות סביבתיות, תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה, 16א "תמ

 .1990� "התש, )מניעת זיהו� אוויר וריח בלתי סבירי� מאתרי� לסילוק פסולת(תקנות למניעת מפגעי� 

 .1992ב "התשמ, )תסקירי השפעה על הסביבה(תקנות התכנו� והבנייה 

 .1993 ג"התשנ, חוק איסו� ופינוי פסולת למיחזור

 .1993ג "התשנ, )שמ� משומש) (פינוי יריעות פלסטיק) (מניעת מפגעי�(תקנות בריאות הע� 

 .1997ז "התשנ, )טיפול בפסולת במוסדות רפואיי�(תקנות בריאות הע� 

 .1998ח "התשנ, )תחנת מעבר לפסולת(תקנות רישוי עסקי� 

 .1998ח "התשנ, )ורחובת פינוי פסולת למיחז(תקנות איסו� ופינוי פסולת למיחזור 

 .1999ט "התשנ, חוק הפיקדו� על מכלי משקה

 .2000ס "התש, ) שמירת הניקיו�–עבירות קנס (צו סדר הדי� הפלילי 

 .2000ס "התש, ) שמירת הניקיו�–ברירת משפט (צו סדר הדי� הפלילי 
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 .2001א "התשס, תקנות הפיקדו� על מכלי משקה

 .2001א "התשס, )תחילתו של החוקדחיית מועד (צו הפיקדו� על מכלי משקה 

 .2002ב "התשס, )סילוק פסולת רדיואקטיבית(תקנות החומרי� המסוכני� 

 .2002ב "התשס,) פיקדו� על מכלי משקה–עבירות קנס (צו סדר הדי� הפלילי 

 .2002ב "התשס, ) פיקדו� על מכלי משקה–ברירת משפט (צו סדר הדי� הפלילי 

 .2003ד "התשס, ) פינוי יריעות פלסטיק–נס עבירות ק(צו סדר הדי� הפלילי 

 .2003ד "התשס, ) פינוי יריעות פלסטיק–ברירת משפט (צו סדר הדי� הפלילי 

 

 :רעש

 .1961א "החוק למניעת מפגעי� התשכ

 .1979ט "התשל, )רעש בלתי סביר מציוד בנייה(תקנות למניעת מפגעי� 

 .1990� "התש, )רעש בלתי סביר(תקנות למניעת מפגעי� 

 .1992ג "התשנ, )מניעת רעש(תקנות למניעת מפגעי� 

 .2000ס "התש, ) מניעת רעש–ברירות משפט (צו סדר הדי� הפלילי 

 

 :קרינה

 .1947ז "התש, אקטיביי��פקודת המינרלי� הרדיו

 .1974ה "התשל, )בנייה והפעלה של כור גרעיני(צו הפיקוח על מצרכי� ושירותי� 

 .1974ה "התשל, )כור גרעיני(תי� אכרזת הפיקוח על מצרכי� ושירו

 .1992ג "התשנ, )גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקי� בקרינה(תקנות הבטיחות בעבודה 

 .2000ס "התש, )התקנת כבלי� במתח שאינו עולה על מתח נמו*(תקנות החשמל 

 

 :טיפול במזיקי�

 .1940, פקודת בריאות הע�

 .1941, )לחימה במלריה(תקנות בריאות הע� 

 .1975ה "התשל, )הדברת מזיקי�(ת רישוי עסקי� תקנו

 .2001א "התשס, ) מניעת מפגעי יתושי�–ברירת משפט (צו סדר הדי� הפלילי 

 .2001א "התשס, ) מניעת מפגעי יתושי�–עבירות קנס (צו סדר הדי� הפלילי 
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 :בנייה ירוקה

מתייחס בפרק נושאי� , )�בנייני� ירוקי( בנייני� שפגיעת� בסביבה פחותה ,5281י "תתק� ישראלי 

 :סביבתיי� אחרי� למאפייני� הבאי�

, קרטו�, נייר:  תכנו� הבניי� מאפשר הפרדת פסולת אורגנית רקבובית ופסולת יבשה כגו�–פסולת 

 .אחר, פלסטיק

.  אמצעי� לצמצו� כמויות פסולת הבנייה ולמיחזור פסולת הבנייה–ניהול סביבתי של מהל* הבנייה 

שימוש בשיטות בנייה , המאפשרי� שימוש חוזר) מכלי אחסו�, כגו� פיגומי�(ייה שימוש באמצעי בנ

 .מתועשת חלקית או מלאה וניהול הבנייה לפי תכנית למניעת מפגעי� סביבתיי� בתקופת הבנייה

 . פתרונות לאוורור טבעי או אספקת אוויר צח ממקור נקי–איכות אוויר ואוורור 

 .ת לפי ייעודי החדרי� בהתא� לרמות רעש מקסימליו–רעש 

 .5098י "ת עמידה בדרישות תק� ישראלי –קרינה 

 .במבנה משרדי� קיו� של מקלחות מסודרות ונגישות, בנוס�.  קיו� מתק� לאחסו� אופניי�–תחבורה 

 שימוש בחומרי� ובמוצרי� בעלי תו ירוק של מכו� התקני� הישראלי או תו שווה ער* –חומרי בנייה 

 .מקובל
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 שלבי התכנו�

, ניתוח האתר על מאפייניו החברתיי�: העקרונות מוביל את התכנו� דר* שלושה שלבי� עיקריי�מסמ* 

ויישו� פתרונות הנותני� מענה לערכי� בהתא� לרמת , השיטה לבחירת הערכי�, הפיזיי� והסביבתיי�

 . חיי הפרוייקטהפיתוח ומבטיחי� קיי� לאור*

 

 

 :שלבי העבודה בבחינת האתר והפתרונות הסביבתיי� המתאימי� לו מתוארי� בתרשי� שלהל�

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ל ול להיות שימוש מובנה העוקב אחר השלבי� שלהל� ולחלופי� יכועקרונות יכמסמ* אופ� השימוש ב

 .להיות שימוש רב כניסות

 

 שימוש מובנה

בשלב ל להיעשות בצורה מובנית בהתא� לשלבי העבודה שתחילת� וכעקרונות ימסמ* השימוש ב

המשכ� בשלב השני של הבנת העקרונות לבחירת הערכי� והחלטה לגבי אלו ,  של ניתוח האתרהראשו�

 .בהתא� לשיטות היישו� המוצעות בשלב השלישי, ערכי� מעונייני� לייש� ביישוב או שכונה בני קיימא

 

  שימוש רב כניסות

בו הדגש הוא על העקרונות על , מהשלב השניל להתחיל בברור הערכי� ועקרונות יכמסמ* ה בהשימוש

ומידת ישימות� מול , בבדיקה של ערכי� נבחרי�, מהשלב השלישיאו להתחיל , פיה� יבחרו הערכי�

 .מאפייני האתר ואופי האוכלוסיה

 שיטה לבחירת ערכי	 �  2שלב 
בחירת ערכי משנה בהתא� למידת התאמת� 

 למקו� ולאוכלוסייה, לעקרונות בני קיימא

 

 בדיקת קיו� 
 כל המרכיבי�

  שיטות ליישו	 הער�� 3שלב 
 רמת פיתוח ולמעגל חיי הפרוייקטהתאמה ל

  ניתוח האתר� 1שלב 

 סוג היישוב.  1.1
 מאפייני� חברתיי� ומחויבות לקיימות

  מאפייני האתר1.2
 מאפייני� פיזיי� ומאפייני� סביבתיי�
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  ניתוח האתר– 1שלב 

  סוג יישוב1.1

לכידות חברתית כביטוי של המבנה הארגוני :  שני פרמטרי� מרכזיי�אפיו� היישובי� נעשה על בסיס

 .ותפיסה סביבתית

 

 לכידות חברתית

 . נית� לאפיי� יישובי� בהתא� למבנה הארגוני המשפיע על הלכידות החברתית

 .הלכידות החברתית היא הגור� המניע לפעול למע� מטרות משותפות

 

 :היותהמבנה הארגוני של יישוב או שכונה יכול ל

 .קיימת אגודה שיתופית בה חברי� מרבית התושבי�   שיתופי

 .קיימת אגודה מוניציפאלית או וועד יישוב   קהילתי

 .קיימת רשות מקומית  מוניציפאלי

 

נית� לדוגמא למצוא קהילות שיש .  הלכידות החברתית גבוהה יותר–ככל שהמבנה הארגוני שיתופי יותר 

 .ירוניי� או באגודות שיתופיות בשכונות עירוניותלה� לכידות גבוהה בקיבוצי� ע

 

 תפיסה סביבתית

 : התפיסה הסביבתית היא גור� המניע יצירת יישובי� ושכונות בני קיימא

 
 אי� תפיסה סביבתית  תפיסה סביבתית מגובשת       

 מלמעלה     מלמטה  מקור יוזמה

 פסיבית    אקטיבית מעורבות תושבי�

 אי� נכונות לשאת בנטל   לשאת בנטל האחזקהנכונות  אחזקת תשתיות

 
 הנכונות לפעול ליזו� ולטיפוח –ככל שהתפיסה הסביבתית של תושבי היישוב או השכונה מגובשת 

 .סביבה בת קיימא גבוהה יותר

 
 היישוב מתאי	 להתנהלות על –ככל שהלכידות החברתית גבוהה יותר והתפיסה הסביבתית מגובשת 

שנית� לייש� ג� ביישובי� ושכונות , יש ערכי� כגו� הפרדת פסולת, אול�. פי עקרונות בני קיימא

הערכי� והפתרונות כל יש לסרוק את , על כ�. שהלכידות החברתית והתפיסה הסביבתית שלה� נמוכות

 .בהתא� לאופי היישוב, המוצעי�

 

 :בטבלה נית� משקל גדול יותר לתפיסה הסביבתית מאשר ללכידות החברתית

 נמוכה גבוהה נמוכה גבוהה רתיתלכידות חב

 גבוהה נמוכה נמוכה גבוהה תפיסה סביבתית

התאמה לפיתוח 

 בר קיימא
 בינונית גבוהה בינונית נמוכה נמוכה גבוהה
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  מאפייני האתר1.2

 .מאפייני� טבעיי� ומאפייני� אורבניי�: מאפייני האתר מתחלקי� לשתי קבוצות

 

 

 

 

 

 

 

 מאפייני	 טבעיי	

 ה� המערכות המספקות Life Supporting Systemsמערכות תומכות חיי�  תמערכות טבעיו

מערכות אלה ה� בתי גידול . קרקע לגידולי� ולבנייה, מי� נקיי�, חמצ�

 .לצמחיה ובעלי חיי� אנדמיי� ונדירי�

, משקעי�, טמפרטורה, אג� ניקוז, שכבות גיאולוגיות, מסלע, מפנה, טופוגרפיה מבנה השטח ואקלי�

 .ימי� ללא עננות, וחותמשטר ר

 .מטרדי� וזיהומי� הנוצרי� כתוצאה מפעילות אנושית  איכות הסביבה

 

 מאפייני	 אורבניי	

שטחי� המשמשי� , שטחי� מעובדי�, מרעה, שטחי יער. שטחי� בלתי מבוני� שטחי� פתוחי�

 .היסטורית/ נופית / לנופש ופנאי ובעלי מורשת תרבותית

 .  מגרשי ספורט,  שטחי� שיש עליה� מבני�.שטחי� אטומי� שטחי� בנויי�

 .מסדרונות תשתית מבוני� או מגודרי� תשתיות

  

דהיינו פיתוח שאינו פוגע בבסיס המשאבי� , כדי שיישוב או שכונה יתנהלו על פי עקרונות בני קיימא

 נדרש ניתוח של מאפייני האתר, עליה� הוא נשע� ומת� אפשרות לתהליכי� טבעיי� לחדש מה שנוצל

  .הטבעיי	 והמאפייני	 האורבניי	

 

נדרש סקר צומח וחי כדי להבטיח שלא תהא פגיעה בבתי גידול של מיני�  בשטחי� חדשי� 

 .נדירי� ואנדמיי�

חדירות , יציבות קרקע, שיפועי�, מסלע, נדרש ניתוח השטח מבחינה גיאולוגית

י� מי� כדי להבטיח ניצול יעיל של הקרקע ושימור מי נגר ובדיקת הערכ

 .הארכיאולוגיי� בשטח

 .נדרש סקר אקלימי מקומי כדי להבטיח יצירת מיקרו אקלי� נוח

 .נדרש ניתוח שטחי� פתוחי� כדי להבטיח שימור רצ� שטחי� פתוחי�

 כדי , זיהו� קרקע ועוד, קרינה, רעש, אוויר: נדרש סקר מזהמי� בשטחי� חדשי� 

 .להבטיח טיפול נאות במטרדי� וקיימי� 

מערכות 
 טבעיות

 מבנה 
 השטח

 איכות 
מאפייני�  הסביבה

 טבעיי�

מאפייני� 
 אורבניי�

 שטחי	
 פתוחי	

 שטחי	 
 בנויי	

 תשתיות
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 שיטה לבחירת ערכי	  – 2שלב 

 :תעשה בהתא� לקריטריוני� הבאי�, בחירת ערכי המשנה והתשתיות ליישו� ביישוב או שכונה

 

 התאמה לעקרונות בני קיימא.  1

 :The Natural Stepהתאמת התשתיות לעקרונות בני קיימא נשענת על הצעדי� שמציע ארגו� 

לדוגמא אנרגיה , רו	 כדור האר�חומרי	 שאינ	 פוגעי	 בקשימוש בתשתיות המושתתות על  •

 ).פוסילי(המיוצרת מדלק מחצבי 

, לדוגמא. שאינ� גורמות להצטברות של חומרי	 מלאכותיי	 באטמוספירהשימוש בתשתיות  •

השימוש או הסילוק שלה� , מוצרי� פלסטיי� שאינ� מתפרקי� או מוצרי� שבתהלי* הייצור

 . נפלטי� מזהמי�

בחומרי	 שיכולי	 לייצר את עצמ	 או ) מעגל טבעי(לחזור לטבע  שיכולי� בחומרי	 טבעיי	שימוש  •

 ).מעגל טכני(ממנה נית� להכי� זכוכית לשימוש חדש , כמו זכוכיתמחדש 

 ).מגוו� המיני�, מי�, קרקע (הפחתת הפגיעה במערכות תומכות חיי	 •

 .תו* חלוקה צודקת של נחלת הכלל,  לכלל הציבורניצול המשאבי	 בצורה הוגנת •

 .מורשת והמסורת המקומיתהשימור  •

 

 תקנות ותקני	, התאמה לחוקי	.  2

צרי* לבחו� את מידת התאמת� . תקנות ותקני� הנוגעי� להיבטי� שוני� של הפיתוח, קיימי� חוקי�

, למשל בנושא טיפול מקומי בשפכי�, יש לתת ביטוי בחוק לגישות חדשות, בנוס�. לפיתוח בר קיימא

 .Constructed Wetlandבשיטה של אגני� ירוקי�  

 

 פתרו� לבעיות סביבתיות מקומיות.  3

 .בהתא� למאפייני� הטבעיי�, בחירת ערכי� שייתנו מענה לרגישות סביבתית מיוחדת הקיימת במקו�

 ).מטרדי�, זיהומי�(בחירת ערכי� שייתנו מענה לבעיות סביבתיות קיימות 

 

 שיקו  רצו� הציבור.  4

 . שייושמו ביישוב או בשכונהשיתו� הציבור בבחירת ערכי המשנה

התאמת התשתיות לרצו� הציבור להיות מעורב בהקמה ובאחזקה לאור* זמ� של תשתיות התומכות 

 .בפיתוח בר קיימא

 .התאמת עלויות ההקמה והאחזקה ליכולת הציבור להשתת� במימונ�
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 מרכיבי עלות.  5

באמצעות מרכיבי עלות ,  השכונההעלויות בוחנות התייחסות כלכלית ברמה המקומית של היישוב או

כמו תרומת הער* לסביבה או פגיעתו בערכי� , ועלות או תרומה סביבתית ברמה גלובלית, ישירה

 .אחרי�

 

 :תשתיות מקובלות מול תשתיות בנות קיימא של להל� הפרמטרי� המגדירי� את מרכיבי העלות

 עלויות ישירות

 ). עבודהשעות, שטח נדרש, חומרי� ( ההשקעהמרכיבי עלות •

 ).מורכבות תפעול, חומרי�(עלות תפעול שנתית מרכיבי  •

 .לוח זמני� להחזר ההשקעה •

 

 )ברמה מקומית וכללית (סביבתיות תועלות

 .תרומה סביבתית לער* עצמו •

 .תמיכה בערכי� אחרי� •

 .פגיעה בערכי� אחרי� •

 

 דרישות פיזיות.  6

 למערכות  קיימא מול שטח נדרשבתשתית בתכמות השטח הנדרשת לנפש או ליחידת דיור בדיקת 

 .קיימות

 שטח משופע לניצול הפרשי הגובה, שטח הררי למיקו� חוות רוחלדוגמא  ,נדרשהשטח האופי בדיקת 

 .Constructed Wetland �לבנייה או שטח מישורי ל

 

 

לאופי המקו� , לחוקי� ותקנות, בחירת הערכי� והפתרונות יותאמו לעקרונות בני קיימא, לסיכו�

יערכו בדיקות , כמו כ�. חישוב העלויות יתייחס לעלויות ישירות ותועלות סביבתיות. צו� התושבי�ולר

 .התאמה לדרישות הפיזיות

 

 :להל� טבלה המאפשרת סריקת ערכי� בני קיימא בהתא� לקריטריוני�

התאמה  ערכי	
 לחוקי	

רגישות 
 סביבתית

רצו� 
 הציבור

עלויות 
 ישירות

תועלות 
 סביבתיות

דרישות 
 זיותפי

       קרקע
       מי�

       אנרגיה
איכות 

 הסביבה
      



 50

 

  שיטות ליישו	 הער�– 3שלב 

 .מתו* הערכי� והטמעת� בתכנית מפורטת, יישו� פתרונות לערכי המשנה

 

 .ולמעגל חיי הפרוייקט, יישו� הפתרונות יותא� להיק� הפיתוח בהתא� לסוג הפרוייקט

 

 היק  פיתוח

 :תעשה לפי גודל וסוג הפרוייקטהתאמת התשתיות 

 .מבנה או מספר מבני�  מבנ�/בית

 .מגוו� מבני� ושטחי� פתוחי� היוצרי� יחידה בעלת זהות מוגדרת   שכונה 

שטחי� פתוחי� ותשתיות הנמצאי� בתחו� , מערכת כוללת של מבני� יישוב

 .מוניציפאלי מוגדר

 

 מעגל חיי פרוייקט

 :בו� את מרכיבי הפרוייקט לאור* כל חייוהתשתיות תיושמנה באופ� שייקח בחש

  . התאמת התשתית לדרישות המערכת ולסביבה המקומית   תכנו�

במהל* חייה� ובעת , שימוש בחומרי� שאינ� רעילי� בתהלי* ייצור� בנייה

 .סילוק�

 .הבטחת פעילות יעילה של המערכת לאור* כל שנות תפקודה  תפעול ובקרה

 .קיימות ושימוש חוזר בשטחי� מופרי� ובפסולת בנייהפירוק תשתיות   שימוש חוזר 

 

 סיכו	 שלבי הבדיקה

 :להל� טבלה המסכמת את שלבי הבדיקה

 בדיקת התאמה שלב

 .התאמה למבנה הארגוני של היישוב סוג היישוב. 1

 .התאמה לתפיסה הסביבתית של התושבי�

 . אד�בדיקת מצאי המשאבי� הטבעיי� ומשאבי� מעשה ידי מאפייני האתר. 2

 .סקר מזהמי� ומטרדי�

 .תקנות ותקני�, התאמה לחוקי� בחירת ערכי�. 3

 .מענה לרגישות סביבתית ולבעיות סביבתיות קיימות

 .שיקו� רצו� הציבור בבחירת הערכי� ליישו�

 .בחינת עלויות ישירות ועלויות סביבתיות

 .התאמה למבנה הפיזי של המקו�

 ).יישוב, שכונה, מבנ�/בית( הפרוייקט התאמה להיק� וסוג יישו� פתרונות. 4

תפעול , ההקמה, התאמה למעגל חיי הפרוייקט הכולל את שלבי התכנו�

 .פירוק ושימוש חוזר בשטח ובחומרי�, ובקרה
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 הדגמת שיטת העבודה

בה ,  ומגדל העמקליישוב כפרימעלה צביה כדוגמא .  נבחרו שני יישובי�להדגמת שיטת העבודה

 .ליישוב עירוניכדוגמא , ה שתוסי� אוכלוסיה בהיק� משמעותימתוכננת שכונה חדש

 

  ניתוח האתר– 1שלב 

 מעלה צביה

בצד חשיבות הקהילה  משפחות המנסות ליצור תבנית המתבססת על 85ביישוב . היישוב שוכ� בגוש שגב

  .טיפוח יחסי� הרמוניי� ע� הסביבה

 

 
 ניתוח חברתי

זוהי ,  מיוחדתהקהילתיי� תפישת עול� י� ובמרק� החיי�תושבי מעלה צביה מיישמי� בחייה� האישי

של חיי האד� ומחפשת את הדרכי�  הסיבות והמטרות, החוקרת את המהות, תפישת חיי� טבעית

שונה מכל בני , היא ההכרה שכל אד� הוא בריאה ייחודיתבבסיסה . המעשיות להגשמת מטרות אלו

, עקרונותיו ומהותו העצמית, את ערכיו, כו האישיתאד� לחפש ולבחו� את דר על כלוכי , האד� האחרי�

,  כ� ערכי� כמו הקשבהעל. אנושית בה בעת אנו חלק מחברה. נגזרת ממהותו האנושית הכלליתה

 . בני אד� עזרה הדדית ואחריות ה� חלק בלתי נפרד מהיותנו, סבלנות

 
עזרה לנזקקי� , ת נוערהדרכ, טיפוח סביבתיחברי מעלה צביה מעודדי� פעילות התנדבותית הכוללת 

משתתפי� ג� ילדי� בה אשר " תבנית השלו�" נוערהפעילי� בתנועת  ילדי היישוב. חברתית ומעורבות

פארק . ל"קורסי הכשרה בצה ול"בה� נוער יהודי מחו, היישוב מארח קבוצות שונות. הסביבה מיישובי

 .www.zvia.org.ilסמוכי� ישובי� ע�   אומ� והוא משוק� בשיתו�מעלה צביהנחל צלמו� הסמו* ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חגיגת דריכת היי� כחלק ממסורת החגי� בקהילה

 

 :ה�, בהתא� לרצו� הציבור במעלה צביה, המאפייני� של שכונה חדשה בת קיימא
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�הפרדת פסולת ביתית , חניה מרכזית במקו� גישת כלי רכב לכל בית, מערכת לניצול מי גשמי�, בתי ע

הפרדת ,  לב לפגיעה מינימלית בטופוגרפיה הטבעית בעת פעולות בנייה ופיתוחתשומת, ושימוש חוזר בה

 .מערכת שבילי הולכי הרגל מהתנועה הממונעת

 

מעלה צביה היא דוגמא ליישוב המתאי� להתנהלות על פי עקרונות בני קיימא בשל הלכידות החברתית 

 .הגבוהה והמודעות הסביבתית הגבוהה

 

 יסה סביבתיתתפ מבנה ארגוני

 מגובשת� שיתופי� 
 אי� תפיסה סביבתית� קהילתי�

 סוג היישוב

  מוניציפאלי�
 

אורח החיי� . המבנה הארגוני של היישוב מאפשר קבלת החלטות וביצוע� תו* שיתו� כלל האוכלוסיה

פיתוח בר קיימא נטוע . היישובי מעודד פעילות למע� הקהילה המקומית ולקרוב קהילות נוספות

 . המנחה את התנהלות היישובבפילוסופיה
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 ניתוח סביבתי

לש� , המאפייני� הטבעיי� והמסורתיי� של מעלה צביה צריכי� להבח� בהתא� למערכות השונות

 :המחשה

 .ועוד,  המצאות היישוב בבקעה שהיא שבר משנה אנכי של השבר הסורי אפריקאי–גיאולוגיה  •

 .שולי הר כמו� הייחוד של אזור גבעי ב–טופוגרפיה וגאומורפולוגיה  •

 . משטר הרוחות והמשקעי�–אקלי�  •

. ני� ע� בקעת בית הכר�' היישוב מצוי בתו* רצ� של שטח פתוח המחבר את בקעת סח–אקולוגיה  •

 .מטעי זיתי� וקרקעות מעובדות, חורש טבעי: בשטח הפתוח משולבת צמחיה מגוונת

 . זיקה להיסטוריה ולמסורת המקומית–מורשת תרבותית  •

 

 :קות ומגבלותניתוח חוז

חקלאות מסורתית שלאחרונה מוסבת ,  חלק מרצ� של שטחי� פתוחי�–חוזקות סביבתיות  •

 .לחקלאות אורגנית בשיתו� ע� איגוד הערי� לאיכות הסביבה בקעת בית נטופה

 איתור הנושאי� הסביבתיי� הדורשי� טיפול כמו גלישה של מי –ניתוח בעיות ומגבלות סביבתיות  •

 .י� אל נחל החילזו�ביוב ממאגר הקולח

 

 ניתוח אורבני

 :לדוגמא, המאפייני� האורבניי� צריכי� להבח� בהתא� למערכות השונות

, אופי השטחי� הפתוחי�.  ניתוח מצאי השטחי� הפתוחי� בתו* היישוב ובשוליו–שטחי� פתוחי�  •

נוחות כיוצרי , הבטחת תפקוד� כמשמרי מגוו� המיני� המצויי� באזור, הפעילויות הנעשות בה�

 .מטהרי מי� וסופחי מזהמי�, אקלימית

ני� בו מתגוררת אוכלוסיה של ' אזור כפרי המיושב בדלילות יחסית באזור בקעת סח–שטחי� בנויי�  •

 . אל� נפש�40כ

היישוב אינו מחובר כיו� . מכו� בכרמיאל, ני� וכ�' קיי� מכו� לטיפול שפכי� בבקעת סח–תשתיות  •

 .למתק� לטיפול בשפכי�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צמחיה מקומית מגוונת וסחרור מי�
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 מגדל העמק

ביישוב . בקצה המערבי של רכס נצרת, מגדל העמק ממוקמת בתפר שבי� הגליל העליו� ועמק יזרעאל

שכונה זו תגדיל את .  יחידות דיור�4,500קריית רבי� מערב בהיק� של כ, מתוכננת שכונה חדשה

 .�50%אוכלוסיית היישוב בכ

 

 ניתוח חברתי

מבנה הגילאי� צעיר .  מכלל תושבי העיר32%העולי� מהווי� . מגדל העמק מאופיינת אוכלוסיה מגוונת

קבוצת הבוגרי� והמבוגרי� .  מהאוכלוסיה37%מהווי� , 19יחסית כאשר הילדי� והמתבגרי� עד גיל 

 .10.5% מהווה 65 וקבוצת האוכלוסיה מעל גיל 52.5% מהווה 20�64בגלאי 

 

הוותיקות מאופיינות ברמה ,  הדרומיותקיימת שונות בי� השכונות של מגדל העמק כאשר השכונות

בשכונות הוותיקות שיעור הבעלות על . חברתית כלכלית נמוכה יותר מהשכונות החדשות הצפוניות

 . בשכונות הצפוניות�77% לעומת כ�48%דירות עומד על כ

 

, �דתיי, )קווקז ומחבר העמי�, בעיקר עולי� מאתיופי�(כוללות עולי� , השכונות הדרומיות מערביות

בעיקר חילונית ממעמד , השכונות הדרו� מזרחיות כוללות אוכלוסיה מעורבת. קשישי� ונכי�, חרדי�

השכונות הצפוניות מאופיינות באוכלוסיה חילונית ועולי� חדשי� מחבר העמי� . חברתי כלכלי בינוני

 .ממעמד חברתי כלכלי גבוה

 

פרנסי העיר דוגלי� . י� כבתי ספר קהילתיי�כל בתי הספר פועל. יש בעיר דגש על מערכת חינו* איכותית

במטרה לחשו� את הילדי� למיומנויות מגוונות ולהעניק לה� כלי� , בהשקעת משאבי� החל מהגיל הר*

 .ללמידה בעתיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפגש פורו� להעצמת נשי�

 

י פעילויות החברה והתרבות מחולקות לפי קבוצות גיל תו* התאמה לקבוצות עולי� ותיוג מקצוע

המידע . הפעילויות מתקיימות במרכז העיר ובשכונות). תרבות וספריה, למידה, מחול, מוזיקה, ספורט(

 ).2005(על מגדל העמק נלקח מתו* תכנית האב שהוכנה על ידי צוות בי� תחומי בראשות ענת גונ� 
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אמור , לעיר יחידות דיור על אדמות כפר החורש בכניסה המערבית �4,500תכנו� של שכונה חדשה בת כ

�סדר יו� מקומי למאה ה (21מ "להתמזג ע� רצונות תושבי ומנהיגי העיר שהוגדרו במסגרת פרויקט סי

 : עיר ירוקה שטוב לחיות בה–) 21

 .מעורבי� ומשפיעי�, אכפתיי�, תושבי� וקהילה אחראי�

יכה ומשמשת מוקד מש, העונה לצורכי הקהילה, פנאי ותרבות מגוונת ואיכותית, מערכת חינו*

 .למשפחות צעירות וליישובי� בסביבה

 .צמיחה ועצמאות כלכלית לכל התושבי�

 .מטופחת השואפת להקטי� את טביעת הרגל האקולוגית שלה, עיר נקייה

 

, קשה לדעת א� שכונת קריית רבי� מערב במגדל העמק תתאי� להתנהלות על פי עקרונות בני קיימא

 .רור מה יהיה תמהיל התושבי� בשכונהמכיוו� שהשכונה בשלבי תכנו� ועדיי� לא ב

 תפיסה סביבתית מבנה ארגוני

 מגובשת� שיתופי� 
 אי� תפיסה סביבתית� קהילתי�

 סוג היישוב

  מוניציפאלי�
 

על מנת להבטיח התנהלות השכונה על פי עקרונות בני קיימא יהא צור* בבניית תהלי* קהילתי וחינוכי 

 . שילווה את פיתוחה ואכלוסה

 

 תוח סביבתיני

, המאפייני� הטבעיי� והמסורתיי� של שכונת קריית רבי� צריכי� להבח� בהתא� למערכות השונות

 :לש� המחשה

 המצאות השכונה במדרגה היורדת מקמר הרי נצרת ע� תשתית גיאולוגית של סלעי –גיאולוגיה  •

 .משקע ימיי� ויבשתיי� מתקופות איאוק� וניאוג�

נטיית המדרונות לייצר ערוצי זרימת נגר עילי .  אזור מישורי יחסית–טופוגרפיה וגאומורפולוגיה  •

 .לכיוו� נחל צבי

 . משטר הרוחות והמשקעי�–אקלי�  •

מקצתו טבעי ומיעוטו פליט , חלקו יערני, רובו חקלאי,  מגדל העמק טובל באזור ירוק–אקולוגיה  •

 .תרבות

 . זיקה להיסטוריה ולמסורת המקומית–מורשת תרבותית  •

 

 

 

 

 

 

 

 מופע השטח בשכונת קריית רבי� מערב
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 :ניתוח חוזקות ומגבלות

, מתקני חקלאות קדומה:  חלק מרצ� של שטחי� פתוחי� חקלאיי� ויערניי�–חוזקות סביבתיות  •

 .זיתי�, חרובי�, יער פארק נשיר

כמו משטר ,  איתור הנושאי� הסביבתיי� הדורשי� טיפול–ניתוח בעיות ומגבלות סביבתיות  •

רמת גבריאל ומצב של אינברסיה הגור� לכליאת הרוחות הגור� לגלישת מזהמי� מאזור התעשייה 

 .מזהמי� בעמק נחל צבי

 

 ניתוח אורבני

 :לדוגמא, המאפייני� האורבניי� צריכי� להבח� בהתא� למערכות השונות

אופי .  ניתוח מצאי השטחי� הפתוחי� בתו* מגדל העמק ובשכונות הגובלות–שטחי� פתוחי�  •

הבטחת תפקוד� כמשמרי מגוו� המיני� המצויי� , הפעילויות הנעשות בה�, השטחי� הפתוחי�

 .מטהרי מי� וסופחי מזהמי�, כיוצרי נוחות אקלימית, באזור

בתי� צמודי קרקע בקרבת לב העיר ושכונות .  אזור עירוני מיושב בצפיפות משתנה–שטחי� בנויי�  •

 .אפיו� השכונות ביחס לאוכלוסיה ולצרכיה. צפופות יותר בשאר חלקי העיר

תו* שימת דגש על קשרי הגומלי� בי� , מערכת התחבורה דורשת התייחסות מיוחדת –תשתיות  •

 .השכונות למרכזי� העירוניי� ואזור התעשייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז מגדל העמק
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   הדגמת השיטה לבחירת הערכי	– 2שלב 

 :לגבי יישוב או שכונה יבחנו הערכי� הנותני� מענה לקריטריוני�

 .ני�תקנות ותק, התאמה לחוקי� �

 .התאמה לסובב המקומי �

 .התאמה לאופי הציבור ורצונותיו �

 .התאמת העלויות הישירות ליכולות של היישוב או השכונה �

 .הפקת תועלות סביבתיות גבוהות �

 .התאמת הדרישות הפיזיות למקו� �

 

 :מוצגת בחינת הערכי� בהתא� לקריטריוני�, לש� המחשה

התאמה  ער�
 לחוקי	

רגישות 
 סביבתית

תועלות  עלויות ישירות ררצו� הציבו
 סביבתיות

 דרישות פיזיות

       קרקע
1.1  

 ניצול קרקע
מפת רגישות  35א "על פי תמ

 שטחי� פתוחי�
מדרי* הקצאת 

קרקע לצורכי 
 ציבור

השקעה נמוכה 
 בטווח  ארו*

שימור מערכות 
 טבעיות

 חיסכו� בקרקע

1.2 
 טיפול בקרקע

 חיסכו� באנרגיה עלויות נמוכות חזות נעימה רגישות נופית _
 צמצו� מזהמי�

 חיסכו� בקרקע

1.3 
 זיהו� קרקע

רגישות  בהתא� לחוק
 הידרולוגית

אמצעי� למניעת  מניעת תחלואה
 דליפות מזהמי�

מניעת זיהו� 
 מקורות מי�

אי� דרישות 
 מיוחדות

       מי	
2.1 

 שימור מי נגר
מדרי* לבניה 

 משמרת מי נגר
ור מתקני� לשימ שימוש במי� שימור מי�

 מי נגר
תוספת מי� 

 שפירי�
ניצול שטחי� 

 פתוחי�
2.2 

 חיסכו� במי�
תק� בנייני� 

שפגיעת� בסיבה 
 פחותה

מערכות מעקב  חיסכו� במי� שימור מי�
 ובקרה למי�

אי� דרישות  חיסכו� במי�
 מיוחדות

2.3 
 ביוב והשבה

מתק� מקומי  בהתא� לחוק
שיפשר שימוש 

 חוזר במי�
 

שימוש חוזר 
 במי�

יעה מניעת פג
 בערכי טבע

 )צביה(

טיפול מקומי 
 בשפכי�

 חיסכו� באנרגיה
הקטנת זיהו� 

 קרקע

 שטח לאג� ירוק

       אנרגיה
3.1 

 נוחות אקלימית
השקעה בקירות  נוחות אקלימית הקטנת איי חו� _

 מסיביי�
אי� דרישות  חיסכו� באנרגיה

 מיוחדות
 ' א3.2

 אנרגיה מתחדשת
 )סולארית(

 זיהו� אוויר _
התחממות מניעת 

� כדור האר

מערכת פנלי�  אוויר נקי
 סולאריי�

הקטנת פליטת 
 גזי חממה

אי� דרישות 
 מיוחדות

 ' ב3.2
אנרגיה מתחדשת 

 )רוח(

 זיהו� אוויר _
מניעת התחממות 

� כדור האר

 _ _ _ אוויר נקי

3.3 
 גז�אנרגיה מביו

טיפול בפסולת  _
 אורגנית

_ _ _ _ 

       איכות הסביבה
4.1 

 צמחיה
י* לתכנו� מדר

 שטחי� פתוחי�
טיפול יעיל 

במפגעי� 
 סביבתיי�

 חזות נעימה 
 נוחת אקלימית

צמחיה מקומית 
 היא חסכונית

 חיסכו� במי�
 הצללה

אי� דרישות 
 מיוחדות

4.2 
 תחבורה בת 

 קיימא

הנחיות לתכנו� 
כדוגמת , תחבורה

 מיתו� תנועה

התאמה 
 לטופוגרפיה

התאמה לאופי 
 היישוב

התאמת רחובות 
 רגל להולכי

 ורוכבי אופניי�

 חיסכו� באנרגיה
 צמצו� מזהמי�

נדרשי� שטחי� 
להולכי רגל 

 ורוכבי אופניי�
 ' א4.3

 פסולת 
 )מעורבת(

שימוש יעיל  בהתא� לחוק
 במשאבי�

נדרשת מעורבות 
 אקטיבית

 חדרי אצירה
מער* לפינוי 

 פסולת מופרדת

ניצול קומפוסט 
 להעשרת קרקע

הקטנת שטח 
 הטמנת פסולת

 ' ב4.3
 סולת פ
 )בניי�(

שימוש יעיל  בהתא� לחוק
 במשאבי�

מער* לפריקה  נדרשת מודעות
ואחסו� של 

 מרכיבי פסולת

חיסכו� באנרגיה 
ליצירת חומרי 

 בניי�

שטח לאחסו� 
 מרכיבי פסולת

4.4  
 רעש

אי� דרישות  בריאות סקר מפגעי רעש שקט מניעת אגני רעש בהתא� לחוק
 מיוחדות

4.5  
 קרינה

הטמנת קווי מתח  ניעת תחלואהמ _ בהתא� לחוק
 גבוה בקרקע

אי� דרישות  בריאות
 מיוחדות

4.6  
 איכות אוויר

בהתא� לחוקי� 
 ולאמנות

מניעת כליאת 
 מזהמי�

אי� דרישות  בריאות סקר זיהו� אוויר מניעת תחלואה
 מיוחדות

4.7 
 חומרי�

 )בנייה וסלילה(

שימוש חוזר  שימור משאבי� _
 בחומרי�

פיתוח 
טכנולוגיות 

 חומרי�ו

חיסכו� בכרייה 
 וחציבה

אי� דרישות 
 מיוחדות

4.8  
 טיפול במזיקי�

, זיהו� קרקע _
 מי� ואוויר

אי� דרישות  בריאות הדברה ביולוגית מניעת תחלואה
 מיוחדות

4.9  
 איכות חזותית

נדרשת מעורבות  _ _
 אקטיבית

אי� דרישות  סביבה נעימה אכיפה קפדנית
 מיוחדות

4.10  
 זיהו� אור

יעה בבעלי פג _
 חיי�

 חיסכו� באנרגיה נפח/בקרי זמ� מטרד סביבתי
 התחשבות

 בחיות לילה

אי� דרישות 
 מיוחדות
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הדגמת השיטה לבחירת הערכי� . בכל יישוב או שכונה ראוי לייש� את כל הערכי� המופיעי� בעקרונות

ת של יישו� נועדה לחדד את המשמעו, ביישוב מעלה צביה ובשכונת קריית רבי� מערב במגדל העמק

 .ביחס לאופי המקו� ותושביו, ערכי� מועדפי�

 

 מעלה צביה

 :ערכי� שיש עדיפות ליישומ� במעלה צביה

 קרקע

 . היישוב מצוי בסביבה פתוחה בעלת מאפייני� ייחודיי� הראויי� לשימור ולטיפוח

, חסיתההשקעה בו נמוכה י,  שמשמר מערכות טבעיותטיפול בקרקעער* המשנה המומל� ליישו� הוא 

 .והוא נות� מענה הול� לרצו� הציבור ליצור יישוב בעל חזות נעימה

 

 מי	

הקהילה מאופיינת בתפיסה סביבתית ויכולת לקחת על עצמה אחריות להפעלת מערכות תשתית 

 .מקומיות

כבר היו� יש במעלה צביה מערכות . שימור מי נגר וביוב והשבהערכי המשנה המומלצי� ליישו� ה� 

הטיפול המקומי במי הקולחי� . באגני	 ירוקי	לגבי ביוב והשבה מוצע שימוש . גר מגגותלאחסו� מי נ

יווצר מקור מי� לשימור המופע הנופי של , בנוס�. מתאי� למקו� מבודד ולתפיסת העול� של היישוב

 .המקו�

 

 אנרגיה

מהרמה , זאת כדי להתמודד בכל הרמות. הטיפול בנושא האנרגיה הוא לב ליבה של הגישה המקיימת

, ע� תופעות הקשורות להתחממות כדור האר� והאיומי� הנגזרי� מתופעה זו, הארצית ועד לבית הבודד

 .על מערכות החיי� על פני הגלובוס

ואנרגיה  המתבטאת בבניה חוסכת אנרגיה נוחות אקלימיתערכי המשנה המומלצי� ליישו� ה� 

 .* התגייסות ברמה הלאומיתמצרי, יישו� הער* אנרגיה סולארית. )סולארית(מתחדשת 

 

 איכות הסביבה

 .מעלה צביה נמצאת במקו� מבודד יחסית שאינו סובל ממפגעי� סביבתיי� אזוריי�

טיפול ידידותי , פסולת, תחבורה בת קיימא, צמחיהערכי איכות הסביבה המומלצי� ליישו� ה� 

  .במזיקי	

י� ומטפלת באופ� יעיל במפגעי� היא חסכונית בניצול מ,  מקומית יוצרת נוחות אקלימיתצמחיה

,  משתלבי� במבנה הטופוגרפי של היישובתחבורה בת קיימאהדרכי� והשבילי� בער* . סביבתיי�

 מעורבת ופסולת בני� באופ� בפסולתטיפול . מעודדי� הליכה ברגל ורכיבה על אופניי� וחוסכי� אנרגיה

בות התמודדות ע� נושא הצריכה לר, מתאי� במיוחד ליישוב בעל מודעות חברתית גבוהה, מושכל

 בדר* טיפול במזיקי	. שימוש חוזר במוצרי� קיימי� וניצול חומרי מיחזור, בכלי� חינוכיי�) צרכנות(

 .טבול בצמחיה, של הדברה ביולוגית הוא בעל חשיבות עליונה ביישוב כפרי
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 :מדרג הערכי� על פי עדיפות ליישו� ושלבי תכנו� במעלה צביה

 תכנו� מפורט תכנו� כוללני י האתרניתוח נתונ 
 קרקע

 טיפול בקרקע
 

 
, מפנה, טופוגרפיה

, סוג הקרקע, מסלע
 .שכבות גיאולוגיות

 
תכנית כוללת לטיפול 

פני השטח באופ� 
המשתלב בקרקע 

 .הטבעית

 
תכנו� בהתא� לקווי 

המתאר הטבעיי� 
ושיקו� טבעי של 

 .אזורי� מופרי�
 מי	

 ביוב והשבה
 שימור מי נגר

 
, ייני משקעי�מאפ

, הידרולוגיה
תת , קרקע, טופוגרפיה

מצאי קיי� , הקרקע
של מתקני� לטיפול 

 .במי� ובביוב

 
תכנית כוללת לטיפול 
 .בביוב ולשימור מי נגר

 
תכנו� מפורט של 

אגני� ירוקי� ושימור 
מי נגר בשטחי� 

 .פתוחי�

 אנרגיה
 נוחות אקלימית

 אנרגיה מתחדשת

 
 .סקר אקלימי

 

 
בהתא� תכנו� יישובי 

לתנאי האקלי� 
 .המקומיי�

 
תכנו� מפורט בהתא� 

כולל , למיקרו אקלי�
ניצול , העמדת מבני�
 .רוחות וצמחיה

 איכות הסביבה
 צמחיה

 
 

 תחבורה
 
 
 

 פסולת
 
 
 

 טיפול במזיקי�

 
, מסלע, סקר צומח
 .אקלי�, סוג קרקע

 
סקר הרגלי צריכה 
והיצע של תשתיות 

 .תחבורה
 

סקר הרגלי צריכה 
תשתיות והיצע של 

 .לטיפול בפסולת
 

 .סקר צומח ומזיקי�

 
תכנו� צמחיה ברמה 

 .יישובית
 

תכנית תחבורה 
 .כוללנית

 
 

תכנית כוללת לשימוש 
חוזר ולמיחזור 

 .פסולת
 

תכנו� רב שנתי לטיפול 
 .ידידותי במזיקי�

 
תכנית מפורטת 

 .לצמחיה בת קיימא
 

תכנו� מפורט שיענה 
על עקרונות בני 

 .קיימא
 

 של תכנו� מפורט
מוקד הפרדה ושימוש 

 .חוזר
 

תכנית עונתית לטיפול 
 .ידידותי במזיקי�
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 מגדל העמק

 

 :ערכי� שיש עדיפות ליישומ� בשכונת קריית רבי� מערב במגדל העמק

 קרקע

היא מוקפת שטחי� חקלאיי� . השכונה מתוכננת בשטח פתוח גבעי בכניסה המערבית למגדל העמק

 . �בצפו, ממערב ומדרו� וחורש מעורב

  וטיפול בקרקעלאפשר יצירת תמהיל אורבני יעילניצול קרקע ערכי המשנה המומלצי� ליישו� ה� 

 .צמצו� מזהמי� וחזות נעימה, לחיסכו� באנרגיה

 

 מי	

חשוב לבנות . השכונה מאורגנת סביב מאגר מי� שהמופע שלו והטיפול בו ה� חלק מהחוויה המקומית

 .ניצול מושכל של מי�, בי� השאר, ותקהילה שתתמו* בפעילויות בתחו� הקיימ

יהיה , ליישו� הער* חיסכו� במי�. שימור מי נגר וחיסכו� במי	ערכי המשנה המומלצי� ליישו� ה� 

 .צור* בהתקנת מערכות מעקב ובקרה שתשתלבנה ברשת המי� העירונית

 

 אנרגיה

מהרמה , כל הרמותזאת כדי להתמודד ב. הטיפול בנושא האנרגיה הוא לב ליבה של הגישה המקיימת

, ע� תופעות הקשורות להתחממות כדור האר� והאיומי� הנגזרי� מתופעה זו, הארצית ועד לבית הבודד

 .על מערכות החיי� על פני הגלובוס

מומל� לשקול בתכנו� מראש ולייש� את הערכי� , כיוו� שמדובר בתכנו� שכונה חדשה, במגדל העמק

 . )סולארית(ואנרגיה מתחדשת נרגיה  המתבטאת בבניה חוסכת אנוחות אקלימית

 

 איכות הסביבה

אזור רגיש למפגעי� סביבתיי� כגו� , שכונת קריית רבי� מערב במגדל העמק נמצאת במערב נחל צבי

זיהו� אוויר ממפעלי� בתחו� משטר רוחות אינברסיבי או הזרמת מי� עשירי� בפלואוריד למאגר 

 .המי� עליו נשענת השכונה

 .איכות אוויר, פסולת, תחבורה בת קיימא, צמחיהה המומלצי� ליישו� ה� ערכי איכות הסביב

. חזות נעימה ומטפלת באופ� יעיל במפגעי� סביבתיי�,  עשירה ומגוונת יוצרת נוחות אקלימיתצמחיה

שבילי� להליכה ברגל ורכיבה על ,  מדגישה את הצור* לספק תחבורה ציבוריתתחבורה בת קיימא

חשוב שייעשה בצד יצירת מודעות לנושא , )ביתית (מעורבת בפסולתטיפול . רגיהאופניי�  כדי לחסו* אנ

איכות . שימוש חוזר במוצרי� קיימי� וניצול חומרי מיחזור, של צרכנות מושכלת בכלי� חינוכיי�

 .נושא זה צרי* להיות מטופל ברמה היישובית. בשכונת קריית רבי� מערב  היא קריטיתהאוויר 
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 :פי עדיפות ליישו� ושלבי תכנו� במגדל העמקמדרג הערכי� על 

 תכנו� מפורט תכנו� כוללני ניתוח נתוני האתר 
 קרקע

 ניצול קרקע
 טיפול בקרקע

 

 
, מפנה, טופוגרפיה

, סוג הקרקע, מסלע
 .שכבות גיאולוגיות

 
תכנית כוללת לניצול 
יעיל של הקרקע תו* 

, יצירת תמהיל מגוו�
 ,מתאי� לרוח המקו�

 . עשימוש בתת הקרק

 
תכנו� מבנני� 

היוצרי� סביבה בה 
נית� לנהל חיי קהילה 

בקרבה , עשירי�
למוסדות ציבור 

טיפול נופי . ותעסוקה
המשתלב בקרקע 

 .הטבעית
 מי	

 שימור מי נגר
 חיסכו� במי�

 
, מאפייני משקעי�

, הידרולוגיה
תת , קרקע, טופוגרפיה

מצאי קיי� , הקרקע
של מתקני� לטיפול 

 .במי�

 
לשימור תכנית כוללת 

מי נגר ולחיסכו� 
 .במי�

 
תכנו� מפורט של 

מער* לשימור מי נגר 
 .וחיסכו� במי�

 אנרגיה
 נוחות אקלימית

 אנרגיה מתחדשת

 
 .סקר אקלימי

 

 
תכנו� כולל בהתא� 

לתנאי האקלי� 
 .המקומיי�

 
תכנו� מפורט בהתא� 

, למיקרו אקלי�
, לרבות העמדת מבני�
 .ניצול רוחות וצמחיה

 איכות הסביבה
 מחיהצ
 
 
 
 

 תחבורה
 
 
 

 פסולת
 
 

 איכות אוויר
 

 

 
, מסלע, סקר צומח
 .אקלי�, סוג קרקע

 
 

סקר הרגלי צריכה 
והיצע של תשתיות 

 .תחבורה
 

סקר הרגלי צריכה 
והיצע של תשתיות 

 .לטיפול בפסולת
 

סקר משטר רוחות 
 .ומזהמי�

 

 
תכנו� צמחיה ברמה 

 .כוללת
 
 

תכנית תחבורה 
 .כוללנית

 
 

ימוש תכנית כוללת לש
חוזר ולמיחזור 

 .פסולת
 

תכנית כוללת לטיפול 
 .באיכות האוויר

 

 
תכנית מפורטת 

 .לצמחיה בת קיימא
 
 

תכנו� מפורט שיענה 
על עקרונות בני 

 .קיימא
 

תכנו� מפורט של 
מוקדי הפרדה ושימוש 

 .חוזר
 

טיפול פרטני במקורות 
 .הזיהו�
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   שיטות ליישו	 הער�– 3שלב 

בחירת . נות לכל ער* שנבחר בהתא� לסוג הפרויקט ולמעגל חיי הפרויקטבשלב זה יותאמו פתרו

אנרגיה לש� הדגמה נלקחו הערכי� . הפתרונות תעשה תו* לימוד הער* והפתרונות הקיימי� באותה עת

 ).אגני� ירוקי� (וביוב והשבה) סולארית (מתחדשת

 

 : היק� וסוג הפרויקט–) סולארית(אנרגיה מתחדשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : מעגל חיי הפרויקט–) סולארית(אנרגיה מתחדשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בדיקת המערכות הנמצאות בשוק המשלבות חימו� 
 .מי� ואספקת חשמל לתאורה ולצרכי� אחרי�

בחירת מערכת שהחומרי� ממנה היא עשויה אינ� 
 .מזהמי� לאור* כל חייה� מהייצור עד הסילוק

 
 תכנו�

התקנת פאנלי� סולאריי� במקומות אפקטיביי� 
קירות , )אפשר לנצל חניוני� מקורי�(גגות : כגו�

עמודי , )במידה ומעונייני� לחסו* חומרי ציפוי(
 .תאורה בפיזור אופטימאלי

 
 בנייה

 למעקב אחר צריכת  ממחושבתבניית מערכת
 .האנרגיה ברמת הבית הבודד והיישוב

 .יכהשיתו� התושבי� בפעילות מעקב ובקרת הצר

 
תפעול 
 ובקרה

השקעת מחשבה בדרכי� לחידוש הפאנלי� 
, הסולאריי� ובממירי� כדי שלא יהפכו לפסולת

 .בחלקה רעילה ע� תו� השימוש בה�

 
 שימוש 
 חוזר

ריי� וממיר על בתי התקנת מערכת פאנלי� סולא
חיבור לחברת חשמל כדי להזדכות על . מגורי�

� .חשמל עוד

 
 בית
 מבנ�

 .מערכת פאנלי� סולאריי� על מבני ציבור
 .עמודי תאורה סולאריי�

, הפעלת תכנית קהילתית בנושא אנרגיה מתחדשת
 .שימוש מושכל והשלכות

 
 שכונה
 יישוב
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בישראל נושא זה .  לטיפול מקומי בביובConstructed Wetlandsבעול� מקובל השימוש באגני� ירוקי� 

לפני יישו� , על כ�. שנוי במחלוקת בשל החשש מתקלה בטיפול וכתוצאה מכ* חשיפה לגורמי מחלות

 . לקבל אישור משרד הבריאותשיטת האגני� הירוקי� יש

 

 : היק� וסוג הפרויקט–) אגני� ירוקי�(ביוב והשבה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אג� ירוק כחלק משטח פתוח

 : מעגל חיי הפרויקט–) אגני� ירוקי�(ביוב והשבה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האג� הירוק הוא מחפורת אטומה בתוכה מכניסי�
המצע על פני  .  גרנולרי המכיל קרקע מקומיתמצע

יכולת להולי* חמצ� מתאפייני� בהשתולי� צמחי� 
 . אל סביבת בית השורשי�

 
 תכנו�

הנחת צנרת כפולה שתחובר לאג� הירוק בו שותלי� 
ששורשיה� בעלי יכולת להולי* חמצ� צמחי� 

על ידי מיקרו , לפרוק מיקרוביאלי של השפכי�
 . ויי� בקרקע הטבעיתאורגניזמי� המצ

 
 בנייה

אי� צור* בטיפול . המערכת אינה מחייבת תחזוקה
ואי� ,  הוצאות על אנרגיה וחומרי�אי�, בצמחיה

 המערכת .חשש מתקלות בתפקוד המערכת
 .מתאימה לטיפול בכמויות משתנות בהתא� לעונות

 
תפעול 
 ובקרה

 .המערכת היא בת קיימא
אפשר .  שליליות על הסביבהיאי� השפעות לווא

, לעשות שימוש במי� המטוהרי� להשקיית צמחיה
 .גידולי� חקלאיי� והזרמה לנחלי�

 
 שימוש 
 חוזר

מקלחות , נית� לנצל מי דלוחי� מכיורי רחצה
, וכביסה להשקיה ביתית או למילוי מיכלי הדחה

נדרשת צנרת . קלאחר שהמי� טופלו באג� ירו
 . הורי� ולהשקינפרדת לסילוק מי� אפ

 
 בית
 מבנ�

מבני� ומתחמי� , מתאי� ליישובי� קטני�
 .יסו� וטיפול אזוריותהמרוחקי� ממערכות א

הפעלת תכנית קהילתית בנושא של שימוש חוזר 
 .במי� כחלק מתכנית כוללת לשימוש מושכל במי�

 
 שכונה
 יישוב
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 מבנה הערכי	

 .הערכי� במסמ* העקרונות בנויי� כמו ערכי� באנציקלופדיה

 

עקרונות לפיתוח בר קיימא שמבטא , הגדרה: כל ער* מובא מידע רלבנטי במתכונת מובנית הכוללתל

ומקומ� של התושבי� , אפשרויות יישו�, הדגמה, מרכיבי עלות, תיאור המערכת התשתיתית, הער*

 .בתהלי* הלמידה והיישו� של תשתיות בנות קיימא

 

 הגדרה

 .תיאור קצר של הער*

 

 עקרונות

 . יתוח בר קיימא שעל פיה� תקבע המערכת התשתיתיתעקרונות לפ

 

 תיאור המערכת

 .תיאור המרכיבי� המרכזיי� הבוני� את הער*

 

 מרכיבי עלות

). תשתית התומכת בפיתוח בר קיימא(ניתוח מרכיבי העלות של תשתית קונבנציונאלית ותשתית ירוקה 

 . מובא ניתוח עלויות כלכליות ועלויות סביבתיות

על מנת לאפשר בחינה פרטנית ונכונה של כל . במרכיבי עלות ולא בעלויות עצמ�סקי� העקרונות עו

באופ� שייקח בחשבו� את העלויות והתועלות , טכנולוגיה קיימת ועתידית יש לבחו� עלויות בזמ� נתו�

 .הסביבתיות הנגרמות משימוש בטכנולוגיה זו

 

 יישו	

רמת הבית או המבנ� ורמת השכונה או : י רמותהצעות קונקרטיות ליישו� תשתיות בנות קיימא בשת

 .היישוב

 

 מעורבות תושבי	

 .דרכי� להעלאת המודעות לחשיבות הער* ולאופ� הנחלתו לציבור
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 הדגמת יישו	 הערכי	

שכונת רבי� נעשה ג� הוא על תכנית של , עקרונותמסמ* ההדגמת אופ� השימוש בערכי� המפורטי� ב

 .בהזמנת משרד הבינוי והשיכו�, ענת פיק' ה על ידי אדרהשכונה תוכננ*. מערב במגדל העמק

 

קיבולת השכונה היא של .  ומצפו� מערב לדר* הבני� במגדל העמק75ממוקמת מדרו� לכביש השכונה 

 . 2030 יחידות דיור המהוות את עתודת הבנייה לעיר עד שנת �4,500כ

 .זוהי שכונה עירונית חדשה בצפו� מערב העיר

 

 .משרד השיכו� אינו מתחייב לייש	 המלצות אלו.  להדגמה בלבדהשכונה נבחרה* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ע בינוי בשכונת רבי� מערב במגדל העמקקט
 

A 

A 

B 

B 
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 הערכי	
סדר הערכי� משק� ראיה של פיתוח בר קיימא על פיה קיימת .   לערכי העל להל� מוצגי� ערכי משנה

באה היא החשיבות ה. לדוגמה ערכי העל קרקע ומי�,  כפי שה�לשימור משאבי הטבעחשיבות עליונה 

.  כמו ניצול אנרגיה פסיבית ומערכת אוורור טבעי בער* נוחות אקלימיתשימוש מושכל במשאבי	

באמצעות אנרגיה ,  לדוגמאלשמירת האיזו� האקולוגיבהמש* מוצגי� ערכי� בעלי תרומה משמעותית 

 . סביבה על ידי טיפול באיכות ה לפעילות אנושית בריאהוכ� ערכי� בעלי תרומה משמעותית. מתחדשת

 

 :להל� סדר הערכי� וערכי המשנה

 קרקע. 1

 ניצול קרקע 1.1

 טיפול בקרקע 1.2

 זיהו� קרקע 1.3

 

 מי	. 2

 שימור מי נגר 2.1

 חיסכו� במי� 2.2

 ביוב והשבה 2.3

 

 אנרגיה. 3

 נוחות אקלימית 3.1

 )רוח, סולארית(אנרגיה מתחדשת  3.2

 גז�אנרגיה מביו 3.3

 

 איכות הסביבה. 4

 צמחיה 4.1

 תחבורה בת קיימא 4.2

 )בניי�, מעורבת(פסולת  4.3

 רעש 4.4

 קרינה 4.5

 איכות אוויר 4.6

 ) בנייה וסלילה(חומרי�  4.7

 טיפול במזיקי� 4.8

 איכות חזותית 4.9

 זיהו� אור 4.10
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רוכזו להל� מרכיבי העלות , מתו* הפרק המפורט. הערכי� וערכי המשנה מפורטי� בפרק שלהל�

 : תשתיות בנות קיימא בטבלהועקרונות ליישו�

 עקרונות יישו	  

 יישוב, שכונה מבנ�, בית מרכיבי עלות ער�
    קרקע

1.1  
ניצול 
 קרקע

אי� שיעור כלכלי לשימור 
 .מערכות טבעיות רציפות

 
ניצול יעיל של הקרקע באמצעות 
מרק� צפו� ותמהילי שימושי� 

 .מגווני� הוא כלכלי

ניצול תת הקרקע במידה ואי� גז 
רדו� ואי� פגיעה במערכות מי� 

 .טבעיות

בנייה רק בשטחי� שאינ� 
 .מוגני� או מיועדי� לשימור טבע

 .ניצול שטחי� מופרי�
ציפו� הבינוי ויצירת תמהיל 

שימושי� מעורב שיאפשר הליכה 
 .רכיבה על אופניי�, ברגל

1.2 
טיפול 

 בקרקע

ייצוב קרקע באמצעי� טבעיי� 
. מקטי� את עלויות הפיתוח

ש בחומרי� ממוחזרי� שימו
 .לריצו� וסלילה מוזיל עלויות

 .איסור יצירה של שפכי עפר
 .עיצוב המגרש כאג� ניקוז מקומי

הגמשת שיפועי דרכי� להתאמה 
שימוש בצמחיה . לטופוגרפיה

ובאמצעי� טבעיי� לייצוב 
 .קרקע

1.3 
זיהו� 
 קרקע

אמצעי� למניעת דליפות 
 .תחנות דלק, ממוסכי�

אגני� מצעי� במתכונת של 
ירוקי� לטיפול במי נגר מזוהמי� 

 .בצידי הכבישי�

סילוק פסולת ביתית רעילה 
 .לאתר איסו� מקומי

אמצעי� למניעת זיהו� קרקע 
 .ממכלי הסקה

ניקוי יסודי של כבישי� לפני 
� .עונת החור

אמצעי� למניעת זיהו� קרקע 
 .משמני� ודלקי�

צמצו� פעולות דישו� והדברה 
 .כימית

 . השפכי�פיקוח על מערכת
    מי	

2.1 
 שימור 
 מי נגר

 .ריצו� מחלחל, בור החדרה
 במערכת �38%חיסכו� של כ

 .ניקוז משמרת מי�

 .20�30%תכסית פנויה 
הפניית צינורות מי גש� לניקוז 

 .הגינה

� .תכנו� מערכת הניקוז ברצ
 .שימוש נרחב בצמחיה

, ניצול מי נגר מדרכי� מקומיות
 .מדרכות ומשטחי חנייה

2.2 
יסכו� ח

 במי�

 .מגו� דינמי  ופיקוד למגופי�
 .מד מי� ממוחשב

 .הקטנת תשתיות הולכת מי�
 בפחת מי� �6%חיסכו� של כ

 .ובצריכת מי�
חיסכו� באנרגיה לשאיבת מי� 

 .ולטיפול בשפכי�

 .התקנת מד מי� לקריאה מרחוק

התקנת וסת לחצי� כולל פיקוד 
 .אוטומטי

הקמת מערכת בקרה לביצוע 
 .המי�מעקב על מאז� 

2.3 
ביוב 

 והשבה

טיפול מקומי ללא התחברות  
למערכת ביוב אזורית חוס* 

 .בתשלו� אגרות
שימוש במי� מושבי� יכול 

 מצריכת �15% ל5%לחסו* בי� 
 .מי� שפירי�

שימוש במי דלוחי� מצרי* 
 .התקנת מערכת למי דלוחי�

אגני� ירוקי� נותני� מענה זול 
 .יחסית

הפרדת צנרת הביוב מצנרת 
 .וזהניק

הפרדת מי דלוחי� על פי שיקול 
 .דעת מקומי

שימוש באגני� ירוקי� כחלק 
 .מהגינו� הציבורי

 .הקמת מתק� לטיפול בשפכי�
הקמת תחנת שאיבה ומערכת 

הולכה נפרדת להולכת מי� 
מושבי� לשימוש להשקיית 

 .גינות
הקמת קו לסילוק עודפי שפכי� 

 .למערכת אזורית

    אנרגיה

3.1 
נוחות 

 אקלימית

 .שתילת עצי�
צביעת גגות בצבע בהיר או כיסוי 

 .בצמחיה
יצירת מסה תרמית במבני� 

יכולה להעלות את עלות הקירות 
 .�50%בכ

עלות שאר האלמנטי� אינה 
 .גבוהה מעלות בנייה רגילה

  בצריכת 60�80%יש חיסכו� של 
� .אנרגיה לחימו� המבנה בחור

העמדת מבני� בהתא� לתנאי 
 .האקלי�

 .רמית במבני�יצירת מסה ת
 .פתחי� המאפשרי� אוורור

שימוש באלמנטי� הפועלי� 
 .כחממה

 .שתילה מסיבית של עצי�
 .שימוש בתת הקרקע
 .שמירת זכויות שמש

 .הבטחת אוורור לכל המבני�
יצירת מעברי� מוצלי� להולכי 

 .רגל
 .שימוש בצמחיה להצללה

 ' א3.2
אנרגיה 

 מתחדשת
 )סולארית(

�25 מערכת סולארית חוסכת בי�
,  מאנרגיית החשמל הביתית60%

 . שנה20החזר ההשקעה היא תו* 
שילוב בי� אנרגיה חשמלית 

ואנרגיה תרמית מקצר את זמ� 
 .החזר ההשקעה בחצי

כדאיות התקנה של עמודי 
תאורה סולאריי� תלויה במרחק 

בי� העמודי� ובמרחק מרשת 
 .החשמל

 .גג הבית יפנה לדרו�
התקנת פנלי� סולאריי� כחלק 

 .טפת המבנהממע
שימוש באנרגיה סולארית 

תאורת , לתאורת חדרי מדרגות
חירו� והזנת פיקוד של מערכות 

 .השקיה
שימוש בעמודי תאורה סולאריי� 

 .להארת חניוני�

התקנת פנלי� סולאריי� במבני 
 .ציבור

שימוש בעמודי תאורה סולאריי� 
 .י�"בשצפ

, הזנת שלטי חוצות ורחובות
 .תאורה לתחנות אוטובוס
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 עקרונות יישו	  

 יישוב, שכונה מבנ�, בית מרכיבי עלות ער�

 ' ב3.2
אנרגיה 

מתחדשת 
 )רוח(

עלות הקמה של טורבינת רוח 
� קילוואט היא כ1המספקת 

1,000$. 
 �6 ל5ההחזר על ההתקנה נע בי� 

 .שני�

טורבינת רוח ביתית במקומות 
 .יישוב מרוחקי�

חוות טורבינות רוח במידה וקיי� 
� מבחינת משטר אתר מתאי

 .הרוחות

3.3 
אנרגיה 

 גז�מביו

ק של פסולת מאפשר " מליו� מ1
� מגה וואט לשעה ל1הפקה של 

 . שנה20
, נדרשת השקעה בגנראטור

 .שנאי� וכבלי חיבור
 . שני�3�4החזר ההשקה תו* 

 

שימוש באנרגיה מביו גז מתאי� 
ליישוב בו יש רפתות או מפעלי 

מזו� או אתר מרוכז לטיפול 
 .תבפסול

איכות 
    הסביבה

4.1 
 צמחיה

שימור צמחיה קיימת ואספקה 
של צמחיה מקומית ממקורות 
אחרי� מביאה לחיסכו� במי� 

 .להשקיה
שימוש בחיפוי מצמצ� את 

 .צריכת האנרגיה לגיזו� וכיסוח
שימוש באמצעי� ביולוגיי� 

 .מביא לחיסכו� בחומרי הדברה

 .ריבוי בשתילת עצי�
עת שימוש בגז� לחיפוי למני

 .עשביה

 .שמירת בתי גידול טבעיי�
ריבוי בשתילת עצי� ובמיוחד 

 .עצי צל ברחובות
ריכוז שטחי דשא באזורי� 

 .שמישי� בלבד
שימוש בגז� לחיפוי למניעת 

 .עשביה
שימוש באמצעי� ביולוגיי� 

 .להדברה

4.2 
תחבורה 

 בת קיימא

חיסכו� בשטח עבור דרכי� 
 .בסטנדרטי� תכנוניי� מקלי�

רחוב על פי עקרונות ביצוע חת* 
 .מיתו� תנועה

 .הגברת תחבורה ציבורית
 .חניוני� ציבוריי�

הוצאות אחזקה מופחתות על 
 .מסעות

 

הצמדות מרבית לתוואי הקרקע 
 . הטבעית

. חת* כביש מינימאלי לתפקוד
 .איחוד תשתיות

 .מעברי� לבעלי חיי�
י ויסות שעות "ניהול תנועה ע

 .תקני חניה מופחתי�, הפעילות
. ו� תנועה ברחובות מקומיי�מית

שבילי� להולכי רגל ולרוכבי 
 .אופניי�

מאפשרי� , חומרי סלילה שקטי�
 .ברחובות מקומיי�, חלחול מי�

 ' א4.3
פסולת 

 )מעורבת(

 . שינוע פסולת בהתא� למרכיביה
 .אתר למיחזור פסולת

 .הפרדת פסולת במקור
ר עבור " מ50(חדר אצירה למבנ� 

 ).ד" יח�100כ
 .פוסטר במגרשהצבת קומ

אתר קומפוסטציה ברמה 
 .שכונתית או יישובית

 

 ' ב4.3
פסולת 

 )בניי�(

 .מער* לפריקת פסולת בניי�
הקמת תשתית לחידוש מוצרי 
 .בנייה משומשי� לשימוש חוזר

התניית טופס אכלוס בסילוק 
 .פסולת לאתר מורשה

הצבת מיכלי אצירה באתרי 
 .בנייה

 .שימוש בפסולת בניי� ממוחזרת

4.4 
 רעש

 .סקר מפגעי רעש
בניית קירות אקוסטיי� 

 .משולבי� בצמחיה

הפנית פתחי מבני� למקומות 
 .שאינ� כיווני הרעש

שימוש בחלקי� שאינ� רגישי� 
במבנה כמו שירותי� כחוסמי 

 .רעש
בידוד מתקני� וחלקי מבנה 

 .המעבירי� רעש
יצירת מחסומי רעש כמו קירות 

ליד בתי ספר או מוקדי רעש 
 .אחרי�

כנו� שימושי קרקע בהתחשב ת
 .במקורות רעש

 �מפלס רעש מרבי מותר מחו

 .db(A) 61לבתי המגורי� הוא 
 �מפלס רעש מרבי מותר מחו

 למוסדות רגישי� הוא

db(A) 59. 
קירות , מבני�, שימוש בעצי�

כחסמי� לרעש מדרכי� ומקורות 
 .אחרי�

הגבלת תנועת כלי רכב ועידוד 
 . שימוש באופניי�

4.5 
 קרינה

 .הטמנת קווי מתח גבוה בקרקע
הרחקת מקורות קרינה משימושי 

 .קרקע רגישי�

הכנת שכבת ניקוז ושחרור גזי� 
 .בהיק� מסד המבנה

 .אוורור טבעי
 .הרחקת פילר חשמל ממבנה

 מטר 250מרחק ביטחו� של 
 .מאנטנות סלולריות

קרינה ממתח גבוה לא תעלה על 
 . מיליגאוס בקו הבניי�4
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 שו	עקרונות יי  

 יישוב, שכונה מבנ�, בית מרכיבי עלות ער�

4.6 
 איכות
 אוויר

 .סקר מקורות זיהו� אוויר
שיפור זרימת התנועה באמצעות 
מחלפוני� למניעת פליטות בעת 

 .המתנת כלי רכב
י ניצול חוזר "הקטנת פליטות ע

 .של חומרי� קיימי�
 

 .שימוש באנרגיה מתחדשת
שימוש בחומרי בניי� ידידותיי� 

 .בה ולאד�לסבי
 .ריבוי צמחיה בתו* בנייני�

מניעת חשיפה לגז רדו� בתת 
 . הקרקע

מניעת התרוממות אבק בזמ� 
 .הבנייה

 .פיתוח תחבורה בת קיימא
 .ייצור אנרגיה נקייה

 .שתילת עצי�
 

4.7 
 חומרי�

בנייה (
 )וסלילה

 .שימוש בחומרי פסולת בנייה
שימוש בטכנולוגיות ייצור 

ותיות וטכנולוגיות עבודה ידיד
 .לסביבה

 

שימוש בחומרי� ידידותיי� 
 .לסביבה לאור* כל חייה�

שימוש בחומר מילוי וסלילה 
 .מפסולת בנייה

שימוש בתוספי� לקבלת כביש 
 .שקט או חדיר למי�

4.8 
טיפול 

 במזיקי�

שימוש באמצעי� ביולוגיי� 
במקו� חומרי הדברה על בסיס 

 .כימי

הדברה ביולוגית במרחב הבניי� 
 .והמגרש

 .דברה ביולוגיתה

4.9 
איכות 
 חזותית

עיצוב מוקפד של שילוט  וריהוט 
 .רחוב

שימוש בחומרי� בני קיימא 
 .שאינ� מזהמי�

כללי� ברורי� לעיצוב חזיתות 
 .גדרות, שילוט, מבני�

עיצוב מוצנע של מתקני� 
 .ושלטי� במרחב הציבורי

4.10 
 זיהו� אור

שימוש בגופי תאורה חסכניי� 
 למניעת באנרגיה ובאמצעי�

 .זיהו� אור
תאורה חסכונית יכולה להקטי� 

 את עלות צריכת האנרגיה 
 .�40%ב

שימוש בחומרי גימור שימנעו 
 .סנוור

תאורת רחוב ע� מפסיקי אור 
 .ועמעו�
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 קרקע. 1
  ניצול קרקע1.1

 הגדרה
קרקע מתייחס לתחו� השפעת ניצול ה. ניצול קרקע הוא ניצול יעיל וחסכוני של משאב הנמצא במחסור

 .ומידת פגיעתו בסביבה טבעית ובסביבות המייצגות מורשת תרבותית, אופ� הפיתוח, הפיתוח
 

 עקרונות
 לא תהיה בנייה בשטח מוג� או המיועד לשימור אלא א� נית� שטח חליפי שווה –זכות הטבע לקרקע  -

 .ער*
 .'רכיבה על אופניי� וכד,  ברגלציפו� הבינוי ליצירת תמהיל שימושי� מעורב המעודד הליכה -

 .מזעור תחו� השפעת הבנייה על מערכות טבעיות -

 .ניצול שטחי� בנויי� ומופרי� וניצול תת הקרקע למזעור תחו� השפעת הבנייה על מערכות טבעיות -

 .התאמת הבינוי לתוואי השטח -

 .להיסטוריה שלו ולתרבויות שעיצבו אותו, ניצול קרקע תו* מת� כבוד למקו� -

 .מעצ� הגדרת� אינ� יישובי� בני קיימא, בי� חדשי� בשטח פתוחיישו -
 

 תיאור המערכת
 מיקו	

 שימור אזורי –ייעשה תו* דיאלוג מתמש* ע� הסביבה בה הוא מתרחש , מיקו� אזור המיועד לפיתוח
 ).ראו ער* קרקע(שיקו� קרקע , טיפוח מגוו� המיני�, בר

 ). הצללה, אוורור(מיקרו האקלי� ו) משקעי�, טמפרטורות(התחשבות בתנאי האקלי� 
 .בנו� צופה ונצפה, במפנה, בתכסית, התחשבות בטופוגרפיה

 .בנכסי ובנופי תרבותהתחשבות 
 
 טחי	 בנויי	ש

על ידי החייאה של ) הקטנת המדר* האקולוגי(נית� להקטי� את ההשפעה של המרק� הבנוי על הסביבה 
 .ציפו� הבינוי וניצול תת הקרקע, שטחי� בנויי�

 
 ארגו� המרחב באופ� חסכוני כדי לאפשר הליכה ברגל או רכיבה על אופניי� למוסדות –פו� הבינוי יצ

בינוי צפו� . וכדי ליצור מסה שתגביר את הכדאיות של פיתוח תחבורה ציבורית, ציבור ומסחר שכונתי
 .מאפשר יצירה של מעברי� מקורי� המסייעי� ביצירת מיקרו אקלי� נוח

 
הגדלת רווחת ( שימוש חוזר בשטחי� בנויי� על ידי הגדלת נפחי בנייה –� בנויי� החייאה של שטחי

 .ושימושי� מעורבי� בשטחי� בנויי�) הדיור או תוספת יחידות דיור
 
 

מקומות , לא בשטח הקוטע רצ� של שטחי� פתוחי�, לא תהיה בנייה בשטח מוג� או המיועד לשימור
אלא א� נית� שטח חליפי , דמיי� ונדירי� או שטח פארקבתי גידול של מיני� אנ, המיועדי� להצפה

 .שווה ער*
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                                              � בנייה בקלסטרי�                                                           בינוי עירוני צפו
 

 .יבוריי� והתייחסות טובה לשטח הסובבבנייה בקלסטרי� מאפשרת ריכוז שטחי� פתוחי� סמי צ
 

 דקות כאשר המרחק לג� ילדי� 15 עד 5זמ� הליכה סביר הוא . זמ� ההליכה הסביר משתנה בהתא� ליעד
מרחק הליכה .  מטר ולחטיבות ביניי� וחטיבות עליונות כקילומטר800לבית ספר יסודי ,  מטר300יהיה 

המרחקי� המצויני� מעלה . רותי� אישיי� מקומיי� מטר יהא סביר לפעילויות של למסחר ושי500של 
 . מטר הליכה אופקית10 עד �7 מטר היא שוות ער* ל1עליה לגובה , בשיפוע. ה� מרחקי� אופקיי�

 
 נית� לנצל את תת הקרקע במידה ואי� בעיית גז רדו� ואי� פגיעה במערכות טבעיות –ניצול תת הקרקע 

ניצול הקרקע ותת . חניה ועוד,  שטוחי� יכול להיות לאחסנהניצול תת הקרקע באזורי�. של מסלע ומי�
. מבטי� לנו� רחוק או קרוב וקשר ישיר אל חצר או ג�, הקרע במקומות משופעי� מאפשר בנייה מדורגת

בעומק הקרקע הטמפרטורה קבועה . בנייה בתת הקרקע היא ג� בנייה המנצלת מיקרו אקלי� יציב
 .טיח פעילות בתת הקרקענדרש אוורור נאות כדי להב. ונוחה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 תמהיל שימושי	

תרבות , חינו*, תעסוקה, שירותי�, מסחר, שילובי� בה� מתקיימת השלמה בי� פעילויות כמו מגורי�
ארגו� המרחב , בדומה לציפו� הבינוי, בבינוי קומפקטי. מאפשרי� פיתוח של דפוס בינוי קומפקטי, ופנאי

ברגל או רכיבה על אופניי� ומגביר את הכדאיות לפיתוח תשתית תחבורה באופ� חסכוני מאפשר הליכה 
 . ציבורית

 .משרד השיכו� – 2001 –הנחיות משלימות נית� למצוא בתדרי* להקצאת קרקע לצרכי ציבור
 .י" משרד השיכו� ומפ–כמו כ� נמצא בשלבי פיתוח רישו� קדסטר תלת מימדי 

 
 :קיימות שלוש צורות לשילוב פעילויות

 חלוקת הפעילויות נעשית בבנייה בקומות כאשר פעילויות שונות ממוקמות במפלסי� –לוב מאונ* שי
מגורי�  או עסקי� בקומות תחתונות ותחנה לבריאות המשפחה מעל מעו� יו� בקומות תחתונות(שוני� 

 ).ניצול הגג לבריכה, בקומות עליונות
שירותי , דיור מוג�( ה� מאורגנות זו לצד זו  שילוב הפעילויות נעשה בחלל מוגדר כאשר–שילוב אופקי 

 ).בריאות ומסחר
בית כנסת ( קביעת משטר לשימוש בחללי� לצרכי� שוני� לאור* היממה ובי� עונות השנה –שילוב בזמ� 

 יש לתת עדיפות לפעילויות ).שימוש קהילתי במבנה בית ספר לאחר שעות הלימודי�, וג� ילדי�
 .ג� ילדי�משלימות כמו מועדו� קשישי� ו
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כמו . פרטיות ויזואלית ופרטיות אקוסטית, יש לדאוג לפרטיות בכניסות, במקרה של שילוב בי� פעילויות
 .יש להבטיח שכל פעילות תוכל למצות עצמה באופ� מלא, כ�

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 יחס בי� שטחי	 בנויי	 וחללי	 פתוחי	
 .החללי� הפתוחי� ה� המעצבי� את פני המקו�

 :לי� פתוחי� ובנויי� צרי* לקחת בחשבו� את האלמנטי� הבאי�המפגש בי� חל
, תרבות(והנסתרות ) מופע( התייחסות לס* תכונותיו הנגלות – Genius Lociשימור רוח המקו�  

 .על חלליו הבנויי� והפתוחי�, של המקו�) מורשת

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 שטחי� פתוחי� לשטחי�  איזו� בי�שיאפשרוקביעת תכסית ושטחי ריצו�  – החזרת החוב לטבע

 . תכסית מאוזנת תבטיח ג� אפשרות של החדרת מי נגר בתחו� המגרש הבודד או המבנ�.אטומי�
 

חילופי מידע כמו באגורה ביוו� ,  שיעודדו התכנסויות קהילתיות–יצירת חללי� פתוחי� מזמיני� 
 .הליכה והתרועעות, התרחשויות פנאי, העתיקה
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מנצלת מי גש� והופכת , יוצרת בידוד, Vegetated Roof  הצמחייה בגג שתול. ניצול גגות ליצירת גינות
 . בו נית� לשתול מגוו� צמחי� שבעקבותיה� יגיעו מגוו� של בעלי חיי�, את החזית החמישית לג�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מתמזג בסביבהתכנו� 

 .טיפול בדפנות באופ� שיאפשר התמזגות� ע� הנו� הסובב
תוחי� חו� יישובי� ורצפי� של שטחי� פתוחי� פני� יישוביי� ליצירת יער המשכיות בי� שטחי� פ

 ).ראו ער* צמחיה(אורבני 
 ).ראו ער* מי נגר(הבינוי כספוג המחדיר מי נגר מרמת המגרש הבודד עד המערכות העירוניות 

 .משרד השיכו� – 2001 –הנחיות משלימות נית� למצוא בתדרי* להקצאת קרקע לצרכי ציבור
 

  אריה רחמימוב, שלד לצפו� אילת/מתו* תכנית אב, ת תכנו� על פי עקרונות אקולוגיי� ואקלימיי�הדגמ
)1996:( 
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 עלותמרכיבי 
 בעייתי לכליהכ ושיעורשהוא ער* חשוב  , שימור מערכות טבעיות רציפות ללא בנייה הקוטעת אות�

 .לחישוב
 ,פיתוח מערכת תחבורה ציבורית ותמהילי שימושי�, רקעמרק� בינוי צפו� מאפשר ניצול יעיל של הק

 .יוצרי� כדאיות כלכלית
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מרכיבי עלות  
 תשתית קונבנציונלית

 מרכיבי עלות 
 תשתית ירוקה

 עלויות כלכליות

 מרכיבי עלויות ישירות
 

 בנייה נרחבת �עלות הקרקע 
בשטחי� פתוחי� והאצת 

 .היעלמות�

מציאת מקו� שאינו פוגע 
ישי� סביבתית באזורי� רג

 .ותרבותית

 מרכיבי עלות תפעול
 

בנייה מפוזרת מצריכה אחזקה 
 .של מערכות תשתית ארוכות

החייאת שטחי� בנויי� ויצירת 
תמהילי שימוש שיאפשרו 

 .דפוסי חיי� קומפקטיי�
, השקעה נמוכה בטווח קצר לוח זמני� להחזר ההשקעה

היוצרת סיכוני� ועלויות 
 .לטווח הארו*

 .ה בטווח הארו*השקעה נמוכ

 .החל מבניי� בודד .החל מבניי� בודד ס� כניסה

 עלויות סביבתיות

שימור מערכות טבעיות   תרומה סביבתית לער* עצמו
הקוטעת , רציפות ללא בנייה

 .אות�

 מרק� – תחבורה בת קיימא  תרומה לערכי� האחרי�
בינוי צפו� מאפשר פיתוח 
 .מערכת תחבורה ציבורית

נרגיה ואיכות א, תשתיות מי	
 בינוי קומפקטי –הסביבה 

מאפשר הקמת מערכות יעילות 
 .ובקרה שוטפת על התנהלות�

תחבורה בת , טיפול בקרקע פגיעה בערכי� אחרי�
 ניצול בזבזני של –קיימא 

קרקע מצרי* השקעה רבה 
יותר בטיפול בקרקע ובפריצת 

 .דרכי�
אנרגיה ואיכות , תשתיות מי	

 בינוי מפוזר –הסביבה 
טחי� פתוחי� מצרי* בש

הקמה של מערכות תשתית 
 .חדשות וקווי שירות ארוכי�

 היווצרות – נוחות אקלימית
איי חו� כתוצאה מבינוי 

 . קומפקטי
י אוורור "נית� לטפל בה� ע(

 ).וצמחיה
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 הדגמה
ת השכונה מתוכננ.  בהמש* לשדרות הבני�75ממוקמת מדרו� לכביש , שכונת רבי� מערב במגדל העמק

 . יחידות דיור בתמהיל בינוי צפו� יחסית�4,500ל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יישו	

 מבנ�, בית
 .ניצול תת הקרקע במידה ואי� בעיית גז רדו� ואי� פגיעה במערכות מסלע ומי� טבעיות

 
 שכונה

 .ניצול שטחי� בנויי� ומופרי� ככל הנית�
, י� שאינ� יוצרי� בעיות סביבתיות כמו תעשייהשטחי� חדשי� לבנייה יהיו צמודי דופ� לאזורי� בנוי

 .יה וחציבהיכר
 .ציפו� הבינוי כדי לאפשר הליכה ברגל או רכיבה על אופניי�

 .החזרת החוב לטבע על ידי קביעת כמות שטחי� פתוחי� שתאז� את השטחי� האטומי�
 .על כל מטר בנוי יש להקציב מטר פתוח,  ברמת המגרש–יצירת איזו� 

 
 יישוב

 .ה רק בשטחי� שאינ� מוגני� או אינ� מיועדי� לשימור טבעבניי
 ).ראו ער* מיקרו אקלי�(מיקו� מתחשב במיקרו אקלי� 

 .מתמזג בה ומאפשר לה להיכנס לתוכו, תכנו� רגיש לסביבה
תמהיל שימושי� מעורב כדי לאפשר ציפו� הבינוי וכדי להגביר את כדאיות הפיתוח של תשתית תחבורה 

 .ציבורית
 

 ות תושבי	מעורב

 .מידע על יחסי הגומלי� בי� אזורי� מפותחי� ומערכות טבעיות
 .אימו� שטחי� טבעיי� בקרבת היישוב או השכונה כחלק מפרויקט של קהילה לומדת

בעלי ידע   טיפוח חללי� פתוחי� בי� בנייני� כחללי� לימודיי� שיאומצו על ידי תושבי� בשיתו� גורמי�
 .' התשתיות וכד,הבוטניקה, בתחו� האקולוגיה

 .תחרויות, עידוד ההליכה ברגל והרכיבה על אופניי� באמצעות אירועי�

 � 12 עד 8בינוי צפו
 ד לדונ�"יח

 עד 4צמודי קרקע 
 ד לדונ�" יח5

 

 בנה בית*
 נ�ד לדו" יח2 

 שטחי� פתוחי�

 תמהיל שימושי�

 צ
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 קרקע. 1
  טיפול בקרקע 1.2

 

 הגדרה
 .הנעשי� לצור* בינוי ופיתוח, קרקע מתייחס לשינויי� בפני השטח הקיי�הטיפול ב

 .ככל הנית�, מרשמצב הקרקע הטבעי ייש, עיצוב הקרקע ותכסית הקרקע נעשי� כ*, בפיתוח בר קיימא

 עקרונות
 .צמצו� עבודות עפרהתאמת הפיתוח לקווי הטופוגרפיה הטבעיי� לצור*  -
 .שימוש חוזר ומיחזור עודפי עפר באתר עצמו או באתרי� אחרי� קרובי� -

 .שיקו� נופי של אזורי� שהופרו על ידי עבודות בינוי ופיתוח -

 .מניעת איבוד אדמה בתהלי* הבניה ובמהל* חיי הפרוייקט -

 יצוב מדרונות באמצעי� ידידותיי� לסביבהי -

 תאור המערכת
 

 עיצוב טופוגרפי
העמדת מבני� ותכנו� , בעת תכנו� כבישי�, ככל הנית�, שימור קווי המתאר הטופוגרפיי� במצב� הטבעי

 . שטחי� פתוחי�

 הקיימת ובתי הגידול ההצמחי, בשטחי� פתוחי� תשמר תכסית הקרקע הטבעית ע� המסלע הקיי�
 . יי�המקור

 .במידה ויש לה ער* נופי, יינת� ביטוי לאופי הקרקע המקומית

 ועודפי העפר הנובעי� מכ* וכ� תצמצ� את עבודות העפר,  הטבעיי�הטופוגרפיההתאמת הפיתוח לקווי 
 .  הצור* לייצב מדרונותאת

יצול  הטבעיי� נדרשת הגמשה של הקריטריוני� לתכנו� דרכי� ונדרש נטופוגרפיהלש� שימור קווי ה
 ).ראו ער* מדר* אקולוגי(לרבות שימוש בתת הקרקע , אפקטיבי של מפלסי הקרקע לבנייה

 
 עודפי עפר

 . על התכנו� להציג את מאז� עודפי העפר ואת הפתרונות במידה וקיי� עוד� או מחסור
 

 :להל� סדרי עדיפות לאופ� הטיפול בעודפי העפר
למילוי ועיצוב הטופוגרפיה , שיקו� נופיקיימת עדיפות לשימוש בעודפי העפר באתר עצמו ל -

נית� למחזר עודפי עפר באתר עצמו באמצעות ניפוי או גריסה באתר . פי� ולכל שימוש אחר"בשצ
 . ובכ* להתאימ� לשימושי� השוני� ללא צור* בשינוע החומר

 . עדיפות שנייה הנה לשינוע עודפי עפר לשימוש כחומר מילוי באתרי� אחרי� או לאתר מיחזור -
 . ועדיפות אחרונה לשימוש בעודפי עפר כחומר כיסוי באתרי הטמנה או הטמנת� באתרי� מאושרי� -
 

לפי ' חומר חציבה וכד, אדמה: מיחזור עודפי עפר דורש ניהול נכו� ואחסו� מופרד של סוגי העודפי�
 .גדלי� וסוגי�

 



 78

 שיקו	 נופי
נושא זה צרי* להבח� על . ע המקומיתרצוי להגיע לתכסית קרקע דומה ככל האפשר לקרק, בשיקו� נופי

 .לאזורי שפלה ולאזורי ההר, תו* התייחסות שונה לאזורי� מדבריי�, פי היבטי� גיאוגרפיי�

היא בעלת הער* הרב ביותר מבחינה נופית , )מ עליוני�" ס�40כ(השכבה העליונה של האדמה המקומית 
ובה מתרכזי� הזרעי� של , רייה ביותראדמה זו היא הפו. וגננית ומתאימה לשימוש חוזר כאדמת ג�

 ). במפרט הבינמשרדי41ראה בהמש* ובפרק , יש להיזהר מאדמה מזוהמת  (צמחי הבר המקומיי�
 

שיקו� נופי של אזורי� שהופרו בזמ� עבודות עפר ייעשה על ידי 
בזמ� ביצוע עבודת , לצור* זה יש לערו� בצד. קרקע מקומית

זר אותה לאחר השלמת את שכבת העפר העליונה ולפ, העפר
 .העבודה כאדמה עליונה

 
 :שימוש בקרקע מקומית ייעשה בצורה מבוקרת וזהירה 

 ).2004. פוספלד ת –דראל(
 .קרקע מזוהמת ע� צמחיה פולשנית תסולק מהאתר -
בדר* כלל , מ" ס60קרקע חישו� מחלקות חקלאיות עד עומק  -

על כ� , מזוהמת בתכולה גבוהה של זרעי צמחיה פולשנית
 .ריכה הדברת עשביה לפני השימושמצ

 
� .היא מצריכה טיוב ושתילה מחדש. קרקע מעומק האדמה מתאימה לכל סוגי שיקו� הנו

 .היא אידיאלית לשיקו� נופי, קרקע מאזורי� ע� צמחיה טבעית ואדמה רצויה
 

 . לשמור מסלע מקומי קיי� או להשתמש בסלעי� שהוצאו מהאתר לשימוש חוזררצוי
 

 תייצוב מדרונו
ייעשה מאמ� להימנע , ובמפגש בי� אזורי פיתוח ובי� אזורי נו� טבעי, בתכנו� המדרונות לצדי דרכי�

 .מפגיעה בנו� הטבעי

 

 :אמצעי� לייצוב מדרונות
 .ייצוב המדרונות ייעשה בהתא� לסוג הקרקע ולהנחיות יוע� הביסוס 

 .י� מקומיי� או ממוחזרי�רצוי בשימוש בחומר, בשיפועי� תלולי� יהיה שימוש באמצעי� בנויי�
. בשיפועי� מתוני� בה� יש אפשרות לעשות ייצוב צמחי בלבד יהיה שימוש בצמחיה אוחזת מדרונות

 טכניי��יעשה שימוש באמצעי� אגרו, בשיפועי� בה� לא נית� לעשות ייצוב צמחי בלבד, במקרי הביניי�
מרבדי , יריעות קוקוס ע� צמחיה, ווב ע� צמחיה�גיאו, לדוגמא. המשלבי� אמצעי ייצוב ע� צמחיה

 .'צמחיה מקומית וכד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חומרי תכסית

 ):ראו ער* חומרי סלילה(חומרי תכסית 

 תכסית מחלחלת
 ריצו� או אגרגטי� כגו�, שימוש בחומרי תכסית להגברת חלחול של מי נגר ולהפחתת זיהו� סביבתי

 .חדירי�

תו* (סית מחלחל כגו� ריצו� אקולוגי חדיר למי� באזורי� מרוצפי� יש לשאו� לשימוש בחומר תכ
 ).נקיטת אמצעי� למניעת זיהו� הקרקע ומי התהו�

 רשת מסיבי קוקוס לייצוב מדרונות מדרונות כוורת רצועות לייצוב

 

 

 

 

 שיקו� נופי וייצוב מדרונות בעזרת
 גבעת זבל בטירה, צמחייה מקומית
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 חומרי� ממוחזרי�

 .שימוש בפסולת בנייה ובחומרי� ממוחזרי� להקטנת כמות האגרגטי� הנדרשת לסלילה ולייצוב דרכי�
 

 תכסית טבעיתב ששימו
 חומרי� אוטמי קרקע כגו� שילוב של אדמה במקומות מסוימי� באמצעי� חלופיי� לייצוב דרכי� 

באר� וג� בעול� הצטבר חומר רב לניסיונות שימוש בחומרי� . מקומית מעורבת בחומרי� מייצבי�
 .ויש להתעדכ� באמצעי� המוצעי�, אלו

 

 חיפויי קרקע

 . אחד האמצעי� היעילי� והזולי� לטיפול באדמת הג� הוא חיפוי קרקע

מטייב את הקרקע , מונע סח�, שומר על לחות הקרקעוחיפוי הקרקע מקטי� את התאיידות המי� 
 .ההצמחייומסייע להתפתחות 

 :יעילות

רסק ע� יעיל יותר בשמירה על טמפרטורת הראו כי , ניסיונות שנעשו בג� האקולוגי בטכניו� בחיפה
 ).2004. ומורג א. סבר נ (הקרקע מאשר טו 

 
 במי השקיה ותור� �40%מביא לחיסכו� של למעלה מבגז� ירושלי� הוכח כי החיפוי בג� הבוטני ב

  ).2004, הג� הבוטני בירושלי�(לחיסכו� כללי בהוצאה השנתית לגינו� 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מייצב קרקע פולימרי

 הבדלי� בצמיחת עשבי� בי� החלקות ה�קרקע מצד ימי� חלקה ע� חיפוי 

 י קרקע בגז� גרוסחיפו
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 עלותמרכיבי 
 

 . עלויות ייצוב קרקע על פי עקרונות בני קיימא ה� בדר* כלל עלויות מופחתות
  .י� בודדי� תתכ� עליה בעלויות בגלל האטת העבודה וזמינות נמוכה של חומרי� ממוחזרי�במקר

של הגמשת הקריטריוני� לשיפועי דרכי� " מחיר"הפחתת כמויות עבודות העפר מקטינה את העלויות ב
  .והקטנת מהירויות נסיעה

� לחסו* במשאבי� של שיקו� נופי בעזרת קרקע מקומית ושימור תכסית מסלע וקרקע מקומיי� יכולי
  .מאיד* יכולי� להאט את העבודה ולגרו� בעקיפי� לייקורה, קרקע מיובאת וצמחיה חדשה

  .אמורי� להוזיל עלויות, לריצו� ולסלילה, שימוש בחומרי� ממוחזרי� לכיסוי הקרקע
  . וחוס* בכוח אד� לתחזוקת הגינו�.שימוש בחיפוי קרקע מקטי� את עלויות ההשקיה

 
 עלות מרכיבי  

 תשתית קונבנציונלית
 מרכיבי עלות 
 תשתית ירוקה

   עלויות כלכליות

מרכיבי עלויות 
 ישירות

יצירת שינויי� טופוגרפיי� 
משמעותיי� לצור* פיתוח דרכי� 

ומיקו� מבני� באמצעות ביצוע 
 מילוי וחפירה עבודות 

 :העבודות כוללות בדר* כלל ג�
 . מהאתרפינוי חומר -
 כולל  לאתר חדשחומרהבאת  -

 . אדמה גננית
עיצוב ויישור פני השטח לגבהי�  -

 . המתוכנני�
ביצוע קירות תמ* מאלמנטי�  -

 .או בנויי� באתר, מתועשי�

הפחתת משמעות השינויי� 
 :הטופוגרפיי� באמצעות

תכנו� הדרכי� ומפלסי  הבינוי  -
בהתאמה לטופוגרפיה קיימת 

 . במידת האפשר

 .שימור תכסית -

 .גידור אזורי� לשימור -

ר אדמה מקומית לשימוש שימו -
 .שימוש בחומרי� מקומיי�, חוזר

 .בניית קירות תמ* -

ייצוב מדרונות באמצעי� מתכלי�  -
 .או ייצוב בעזרת צמחיה

שיקו� ושיחזור בתי גידול טבעיי�  -
 .וערוצי ניקוז טבעיי�

מרכיבי עלות 
 תפעול

שימוש באמצעי� מוגברי� לטיפול 
, כולל טיפול גנני, בנו� החדש

 .הדברת עשביה, ו� דיש, כיסוח

אמצעי� מינימליי� לטיפול בשטח 
 .בעל מאפייני� טבעיי�

לוח זמני� להחזר 
 ההשקעה

 מיידי 

 מרמת המבנה מרמת המבנה ס� כניסה
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מרכיבי עלות תשתית  
 קונבנציונלית

 

 מרכיבי עלות 
 תשתית ירוקה

 עלויות סביבתיות
 

תרומה סביבתית לער* 
 עצמו

 ישימור תווא, בקרקעחיסכו�  
הקטנת מפגעי� , טבעי של השטח

 .נופיי�
 שימור תכסית – חיסכו� במי	  תרומה לערכי� אחרי�

טבעית מפחית את הצור* 
 .בהשקיה

 הקטנת תנועת – חיסכו� באנרגיה
הכלי� המכניי� הנדרשת לצור* 

חיסכו� , ביצוע עבודות העפר
 ).דלק(במשאב מתכלה 

 שימור תכסית קרקע – צמחיה
טבעית ושימוש חוזר באדמה 

מקומית מקטי� את הסיכוני� 
ומגדיל את יכולת , לזיהו� גנטי

. הקליטה של צמחיה מקומית
 צמצו� זיהו� – זיהו	 אוויר

האוויר הנפלט כתוצאה מעבודות 
העפר ומהכלי� המכניי� 

 .  המבצעי� עבודות אלו
 � הקרקע�שימוש מיטבי בתת 

,  את עבודות העפרהרצו� להקטי�
 �מפחית את השימוש בתת

 .הקרקע
 שימוש באמצעי� – חיסכו� במי	

במקו� אלמנטי� " ירוקי�"
בנויי� בייצוב מדרונות יכול 

 . להביא לצריכה מוגברת של מי�
פגיעה  –תחבורה בת קיימא 

בנוחיות הול* הרגל ורוכב 
לתוואי " היצמדות "האופניי�  

שטח קיימי� יכולה להביא 
עי הליכה ונסיעה פחות לשיפו

 .נוחי� באזורי� הרריי�
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 הדגמה

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בהתא� בינויתכנו� ה
 לטופוגרפיה

שימור מערכת 
 ניקוז טבעית

שימוש במשטחי� 
מחלחלי� באזורי 

� חנייה וריצו

שימור תכסית הקרקע 
באתר פיתוח , הטבעית

 אקסטנסיבי

שיקו� נופי בעזרת 
 קרקע מקומית

תכנו� הכבישי� בהתא� 
 לטופוגרפיה

יצירת שקע 
טופוגרפי לחידור מי 

 נגר

פ "עיצוב טופוגרפי של השצ
 בהתא� לטופוגרפיה קיימת

שימוש במשטחי� 
ממוחזרי� בשבילי� 

� ואזורי ריצו

שיקו� נופי של צדי דרכי� 
�באמצעות צמחייה וייצוב אגרו

 טכני
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 יישו	

 מבנ�, בית

 .ניצול תת הקרקע והמעטה בעבודות עפר, בינוי מדורגעל ידי , התאמת הבינוי והפיתוח לתוואי השטח
 .שימור עצי� ושטחי מסלע ייחודיי�

 .של שפכי עפר או חציבות גדולות לכיוו� שטחי� ציבוריי�איסור יצירה 
 .בהתא� לתנאי השטח, עיצוב החצר ככלי לשימור מי נגר על ידי יצירת שקע מקומי

 .שימוש בחומרי� ממוחזרי� לעבודות פיתוח

 יישוב, שכונה

 .השתלבות בנו� הסובב ללא יצירת מפגעי� חזותיי� כמו גילוח גבעות או מילוי עמקי�
פי� יכולה לתמו* במערכת הניקוז "מערכת השצ. רצופות וללא הפרעות,  מערכות ניקוז טבעיותשימור

 .הטבעית ולהיות מתוכננת במקביל אליה או לאורכה
 .פי�"על ידי הכללת� בשצ, שימור ערכי טבע ונו� קיימי�

 לתנאי� התאמה מרבית של גבהיי הכבישי� והבינוי לטופוגרפיה תו* הגמשת שיפועי הכבישי� בהתא�
 .המקומיי�

 .ניצול מקומות נמוכי� לחידור מי נגר
 .טכניי� ע� צמחיה עיצוב צדי דרכי� ומדרונות על ידי צמחיה או שילוב של אמצעי� גיאו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעורבות תושבי	

 .ניקוז טבעי ואמצעי� לשימור מתאר הקרקע, מידע על עיצוב ותכסית קרקע
 .  ועודהשבת צמחית הבר,  קרקעחיפוי, בעיתהדרכה בנושאי� של שימור קרקע ט

 
 

' מס כביש
35 

שביל הולכי  ס"מבנה בי מגורי�
 רגל

רחבה  חניה
 מרוצפת

' כביש מס נטיעות
23 

390 
389 
380 
375 
370 

 

 בנה ציבור ושטח פתוחמ, וי מגורי�ינ מתח� משולב של ב� 1חת* אופייני 
 התאמת גבהי הכבישי� והבינוי לטופוגרפיה הקיימת

 23' כביש מס ס"מבנה בי ציר ואדי מגרשי ספורט מגורי� 2' כביש מס 

 מבנה ציבור ושטח פתוח, וי מגורי�ני מתח� משולב של ב� 2חת* אופייני 
 התאמת גבהי הכבישי� והבינוי לטופוגרפיה הקיימת

350 
345 
340 
335 
330 



 84

 קרקע. 1
 זיהו	 קרקע 1.3

 

 גדרהה
לזה� גופי מי� או לפגוע , רקע מזוהמת היא קרקע המכילה חומרי� העלולי� להזיק לבריאות האד�ק

 .בתפקוד� של מערכות טבעיות

 

 קרונות ע
 .Degradableשימוש בחומרי� שעל ידי התפרקות� יכולי� לחזור לטבע  -
 .ש בחומרי� שאינ� יוצרי� זיהו� קרקע במהל* חייה� או בסיומ�ימוש -
 .ניהול פסולת רגילה ורעילה באופ� שלא ייווצר זיהו� קרקע -
תפעוליות או טעויות אנוש , נקיטה באמצעי� שיבטיחו מניעת זיהו� קרקע  בשל תקלות מכניות -

 .  ואתרעה על תקלות העלולות לגרו� לזיהו� קרקעהוהפעלת אמצעי בקר
 

  המערכתתיאור
יימות מערכות שיש בה� פוטנציאל מובנה לזיהו� קרקע לצד פעילויות בה� טמו� פוטנציאל אקראי ק

 .לזיהו� קרקע
 
 כימיקלי	, דלקי	, מני	ש

 .מכלי הסקה ביתיי� ועוד, מוסכי� לרכב, דלקי� וכימיקלי� קיי� בתחנות דלק, יהו� משמני�ז
אפשר להכניס מכלי� לחדר בתת . י� לגרו� לזיהו� קרקעאי� לטמו� בקרקע מכלי� ע� חומרי� העלול

יש להתקי� במכלי� מערכות למניעת מילוי יתר . הקרקע כאשר תתאפשר בקרה ויזואלית בכל מצב
 . ומערכות למניעת שפיכות

 
 .נדרש מפריד מי� דלק בהתא� לתק� ,בכל מתק� בו יש פעילות ע� דלקי� ובמוצא של מגרש חניה

 
המשטחי� יהיו . יותקנו משטחי� ורצפות אטומי�,  חשש להיווצרות זיהו� קרקעבמתקני� בה� קיי�

תשטיפי� ודליפות מקריות יזרמו אל מוקדי� אטומי� , בעלי שיפועי� ומערכות ניקוז המבטיחות שנגר
א� , תו* הבטחה שדליפות, כלי� אטומי�מאיגו� וצבירה של נוזלי� מזהמי� יתבצעו בתו* . לדליפה

ומנה אל מאצרות אשר נפח האחסו� שלה� גדול יותר מכמות הנוזלי� המזהמי� תזר, תתקיימנה
 . האגורי� בכלי האצירה

 
. לצור* עצירת זרימה של שפיכה בלתי מתוכננת, יעשה שימוש בשרוולי ספיגה או פיזור של חומרי ספיגה

 .על ידי הצטיידות בציוד ובחומרי� מתאימי�, י� אלועתהא הערכות מראש לאירועי� מ
 

ייבדק המאז� בי� . תבוצע בקרה על דליפות ואיבודי שמ� או דלק אל מחו� למערכות ההולכה והאגירה
תבוצע בקרת הסתכלות . כמות נכנסת וכמות יוצאת של חומר באמצעי ניטור טכנולוגיי� לאיתור דליפות

 .בתדירות מתוכננת, יזומה
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 :www.sviva.gov.ilות לטיפול בתחנות דלק אדוגמ
               

 
 
 
 
   
 
 
  

    
 
 יגו� מי תהו� סמו* לתחנת דלק                                    איטו� לפי הנחיות המשרד לאיכות הסביבהד
 
 בישי	כ
נגר עילי הזור� על . מהווה מקור לזיהו� קרקע, ובתחנות דלק, נועת כלי רכב באזורי תעשייה בעיקרת

 .ר וחלקיקי� שוני�אפ, פני הכביש מזדה� משאריות שמני�

נית� למנוע זיהו� קרקע מכבישי� על ידי בניית תעלות ניקוז בה� מתקיי� סינו� ביולוגי באמצעות קרקע 
 . וצמחי�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהנדסי�. א. א: קורמ*

 

 .יקוי יסודי של כבישי� לפני עונת הגשמי� לצמצו� כמות המזהמי� שיתערבבו במי הנגרניש לבצע 

במיוחד במקומות הקרובי� ,  אזורי וטיפול במי הנגר המתנקזי� מהכבישי�יגו�איש לבצע 
 .למקורות מי�
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 ת* עקרוני בתעלת ניקוזח
 מותאמת לטיפול בשפכי�

 רימת מי נגר אל התעלהז
 מחיית קני�צ

 בישכ
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 קלאותח

 .ימוש בדשני� וחומרי הדברה עלול לגרו� לזיהו� קרקע ומקורות מי�ש

 .נדרש צמצו� עד למינימו� של פעולות דישו� והדברה כימית

 .'מינו� החומרי� וכד, תנאי גש�, פעילות בתנאי רוחכמו , נדרשת הקפדה על מודעות סביבתית כוללת

 .יש לאמ� עקרונות של דישו� אורגני ועקרונות להדברה אקולוגית

 .מומל� שימוש בחומרי� ידידותיי� לסביבה

 סולת ואתרי פסולתפ

חומרי� .  מהווה מקור פוטנציאלי לזיהו� קרקע, שלכת פסולת מכל סוג שהוא באופ� בלתי מבוקרה
 .עלולי� להתפרק ע� הזמ� ולזה� את הקרקע ואת מקורות המי�" מימי�ת"הנראי� 

 .יש להימנע מהשלכת כל פסולת לאתר בלתי מתאי�

 .  פוטנציאל לזיהו� קרקעיאתרי ריכוז ושנוע פסולת ואתרי הטמנה או טיפול בפסולת ה� בעל

 . ניתאתרי טיפול בפסולת יוקפד על איטו� למניעת זרימת תשטיפי� אל הסביבה החיצוב

� .אצירת הפסולת תעשה בתחומי המתק� לבל תגלוש כלפי חו

 . יוצג פתרו� קצה המתאי� לפסולת המטופלת

 . מהסביבהתהמנותק, על פיו כל מתק� מהווה בועה סגורה ואטומה, יופעל עקרו� הבועה

, לותחומרי� כגו� סול. ג� ברמת איסו� הפסולת הביתית, ונהג איסו� נפרד של פסולת הנחשבת רעילהי
יאספו בנפרד על ידי הרשות ויועברו לאתר לסילוק ', שאריות ממכונות צילו� וכד, מחסניות דיו ריקות

 .פסולת רעילה

 
 השקיה בקולחי	, שפכי	

עלולה להיות מלווה בדליפות אל הקרקע בגלל , רימת שפכי� במערכת איסו� שפכי� או מי דלוחי�ז
דליפה ממערכת . � עלולה לגרו� לזיהו� קרקע וגופי מי�דליפת שפכי. צנרת הולכה במצב מכני לא תקי�

 . שפכי� יכולה להתפתח לאור* זמ� באי� רואה

תו* , יות בדיקת ראיהההבדיקה יכולה ל. תעשה בדיקה תקופתית של איכות ותקינות קווי ההולכה
 של הקווי� נית� לבצע בדיקה, לחילופי�. הבנה שחלק ניכר מהדליפות לא יתגלה בגלל עומק קווי ההולכה

 .בטכנולוגיה מקובלת ולא בהכרח יקרה, באמצעות צילו� וידאו לאור* הצנרת

 . יבדק אטימות מערכות הולכה חדשות טר� כיסוי� וטר� הפעלת�ת

 . גרנולריי� למיניה�, תת קרקעיי� תעשה על ידי שימוש בחומרי עטיפה טבעיי� ההגנה על קווי הולכה

 .בסביבת קווי ההולכה, ייה המפתחת שורשי� אלימי�ינקטנה פעולות למניעת צמיחת צמחת

 .יעשו בקרה ומאז� בי� הכמויות הנכנסות והיוצאות על ידי חברה המוסמכת לכ*

ביחס , למתק� טיהור או מתק� אחר,  מוצא המערכתלהמפעיל יהא ער לכמויות השפכי� המגיעות א
 . להיק� המשתמשי� במערכת

 . 'עומד מי� גבוה וכד, פני תקלותעשה איטו� של מתקני טיהור שפכי� מי

 . השקיה בקולחי� היא פוטנציאל לזיהו� קרקע

שר אאינ� מכילי� שאריות של מתכות כבדות או חומרי� אחרי� , יוקפד שקולחי� המיועדי� להשקיה
 .הצטברות� בקרקע תגרו� לזיהו�

ל נוס� על שכונות על כ� אינ� יוצרי� נט,  וב האמצעי� למניעת זיהו� קרקע נדרשי� על פי חוקר
 .ויישובי� בני קיימא

עלות הטיפול שיידרש בקרקע זו היא גבוהה , יש לקחת בחשבו� שבמקרה שקרקע זוהמה, לעומת זאת
מאוד ללא השוואה לפעולות הבקרה והמניעה הנדרשות בהקמה ובתפעול של מערכות הטיפול במזהמי� 

 .פוטנציאליי�
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 מרכיבי עלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכיבי עלות
 תשתית ירוקה

 מרכיבי עלות
 תשתית קונבנציונלית

 

 עלויות כלכליות

אמצעי� משופרי� למניעת 
 .דליפות בתחנות דלק

מצעי� לטיפול במי נגר 
 . מזוהמי� בצידי כבישי�

" יצרני"ב( טיפול חלקי במקור 
 ). הזיהו�

מרכיבי עלויות 
 ישירות 

עלות מרכיבי  . ניטור באתרי� מזוהמי� .צילו� טלוויזיוני של קווי ביוב
 תפעול 

ההשקעה במניעת הזיהו� עדיפה על 
 . ההשקעה בניקוי הקרקע

לוח זמני� להחזר  
 ההשקעה

 ס� כניסה הרמת השכונ הרמת השכונ
 

 עלויות סביבתיות

 מניעת זיהו� מקורות – מי	 וצמחיה
 .  מי� ומניעת פגיעה בחי ובצומח

תרומה סביבתית  
 לער* עצמו

  שיפור מערכות להולכת– שפכי	
 .שפכי�

תרומה לערכי�  
 האחרי�

פגיעה בערכי�    
 אחרי�
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 דגמהה
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 מפת התמצאות

 צ

תעלה בצד הדר* 
בה משולבת 

מערכת לטיפול במי 
לי נגר עי

קווי הולכת שפכי� בתת הקרקע: 
עדיפות למערכת גרביטציונית. - 
 בדיקת אטימות. - 

עריכת צילו� טלוויזיוני בתו*  - 
הקווי�. 

 

 איסו� – חדרי האצירה 
פסולת רעילה שמקורה 

 בבית

 צ
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 ישו	י
 מבנ�, יתב
 .המיועדי� לאיסו� לש� סילוק על ידי הרשות, ילוק פסולת ביתית רעילה למכלי� ייעודיי�ס

 .הסקהקיטת אמצעי� למניעת זיהו� קרקע ממכלי נ

 
 יישוב , כונהש

 .ניקוי יסודי של הכבישי� לפני עונת הגשמי� או טיפול במי הנגר הנאס� מהתעלות שבשולי הדרכי�

 .'תחנות דלק וכד, נקיטה באמצעי� למניעת זיהו� קרקע משמני� ודלקי�  במוסכי�

 .מניעת זיהו� קרקע כתוצאה משימוש בחומרי הדברה בשטחי� הציבוריי� הפתוחי�

 .  על איכות ביצוע הנחת קווי הולכת שפכי� וניהול אחזקה  מונעת של קווי� אלויקוח פ
 
 

 עורבות תושבי	מ
 .ידע בנושא זיהו� קרקע והדרכי� למניעתומ

 .סוכנת ורעילהמהדרכה בדבר הפרדה במקור של סוגי פסולת ביתית 

 .מרצה להשתמש בחומרי דישו� והדברה אקולוגיי�ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 90

 מי	. 2
  שימור מי נגר2.1

 

 גדרהה
על משטחי� טבעיי� או משטחי� מלאכותיי� דוגמת , י נגר ה� מי משקעי� הניגרי� על פני הקרקעמ

ומתנקזי� בזרימה גרביטציונית בערוצי� ובוואדיות או נאגרי� ', מדרכות וכד, מגרשי חנייה, כבישי�
 .לי� לקרקע או מתאיידי�המי� הנאגרי� מחלח. בנקודות בה� אי� מוצא טבעי

 
אביב מערכות משרד �חברת אנוש" מדרי* לתכנו� ולבניה משמרת נגר עילי"מקור מידע ופירוט ראו ב

 ).2004(, המשרד לאיכות הסביבה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הבינוי והשיכו�
 

 קרונותע
 1.1ראה ג� ער* (החזרת החוב לטבע על ידי איזו� בי� שטחי� פתוחי� לשטחי� אטומי� למי�  -

 ).ניצול קרקע

 . ושימוש בה� להעשרת מי תהו�, כתוצאה מפיתוח ובנייה, ניעת אובד� מי נגרמ -
 .על ידי תפיסת� סמו* למקו� היווצרות� ועל ידי הפרדת מזהמי�, ניעת זיהו� מי נגרמ -
 גופי מי�, שלוליות חור�,  הזרמה לאפיקי נחלי�–ימוש במי נגר לשימור ערכי� אקולוגיי� ש -

 .עיליי�
 .פיושילוב מי הנגר בתכנו� הנ -
 .בעיקר באזורי� מדבריי�, יצול מי נגר להשקיה עונתיתנ -
 .החדרה והשהייה של מי הנגר, ייעול מערכת הניקוז באמצעות הקטנת ספיקות שיא -
 
 אור המערכתת

 התאמת המי	 להעשרת מי תהו	

 :טבלה מסכמתלהל� , יכות מי הנגר קובעת את מידת התאמתו להחדרה למי התהו�א
 

 התאמה להחדרה איכות הנגר ייעוד קרקע/שימוש בוצהק
רעפי� באזורי /בני� בעלי גגות בטו�מ 1

 )מי מרזבי�(מגורי� 
 בוההג טובה�ובה מאודט

ללא פליטות אבק (סחר ותעשייה נקיה מ 
 )ב"ומזהמי� לאוויר מארובות וכיו

  

דר* (בישי� בעלי נפח תנועה נמו* כ 
 )יתדר* אזור, מקומית

  בינונית�ובהט

דר* (בישי� בעלי נפח תנועה גבוה כ 2
 )דר* ראשית, פרברית מהירה

 ינוניתב בירות בינוניתס

   גרשי חנייה לרכב כבדמ 
 זורי תעשייה מזהמת א 3

 )במיוחד משטחי אחסו� ופריקה(
 ינונית נמוכהב מוכהנ

 )רק לאחר טיפול(
   חנות דלקת 
   תרי פסולתא 
   ח"זבל בע/בוצה/ומפוסטתרי אחסו� קא 
   וסכי�מ 

 ליליתש רועהג זור קרקע מזוהמתא 4
 2004, מדרי* לתכנו� ולבניה משמרת נגר עילי: קורמ
 

 .מוצג בסיפא של הער*, פירוט החוקי� והתקנות לשימושי� וייעודי הקרקע השוני�
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 התאמת השטח לאיגו	 והחדרה למי תהו	

 .איגומ� והחדרת�, של מערכת הובלת מי הנגרימור מי נגר דורש ראייה כוללת ש

כשטחי� שאינ� , יסומנו אזורי� מזוהמי� ג� כאשר ה� מיועדי� לשיקו�, במסגרת ניתוח נתוני האתר
 .מי הנגר הנאספי� בה� יסולקו. מתאימי� להחדרה

י כדי שישמשו כמערכות לשימור מ, איתור שטחי� שאינ� מזוהמי� ואינ� פוגעי� במערכות אקולוגיות
 .נגר

 
 מצו	 השפעות הבינויצ

 . קצאת שטחי� פתוחי� תעשה בהתחשב בשיקולי שימור מי�ה

 .הממוקמי� באזורי� נמוכי�, בעלי כושר החדרה יצול שטחי� פתוחי�נ

 .מירת תכסית פנויהש

 .ילוב אמצעי� ומתקני� לשימור מי נגר בבנייה בפיתוחש

 
 טחי	 פתוחי	ש

בנוס� לשאר , אגירה והשהייה של מי נגר, החדרה, ליטהיעוד שטחי� פתוחי� לתפקד כאזורי קי
 :לש� כ* נדרש.  התפקידי� שה� ממלאי�

תו* ניצול אזורי� בעלי , יקו� הפארקי� ייעשה בהתא� לתכונות המערכת ההידרולוגית הטבעיתמ �
 .י�מכושר החדרה גבוה שאינ� מזוה

� משטחי� אטומי� כדי לאפשר תעשה תו* ניתוק בי, גינות משחק ורצועות ירוקות, רישת פארקי�פ �
 .קליטת מי נגר

 .י תכנו�  רצ� של שטחי� פתוחי� בגרביטציה"ע, צירת תוואי זרימהי �
 .יצול תוואי השטח להטמעת אגני� ובריכות להחדרת מי נגרנ �

 
 
 
חדרת מי הנגר תתבצע בדר* של השהיית� והפניית� אל בארות הפוכות או דר* מערכות חלחול ה

 .רת מי� כלשה� לאקוויפר יש לקבל את אישור הגורמי� המוסמכי�לפני החד. אופקיות

 

טיפול במי נגר המיועדי� להחדרה יכלול אמצעי� להרחקה של חומרי� העלולי� לסתו� את נקבוביות 
 .במקרי� בה� יש זיהו� ספציפי, על ידי שיקוע הרחופת שבמי הנגר וכ�, השכבות החדירות

 
 

  חת* אופייני–� פתוחי� ילוב מתקני החדרה והובלה בשטחיש
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 בישי� ודרכי�כ

כדי לאפשר ,  מדרכי�רכלל יש צור* לסלק במהירות מי נגכ. רכי� ה� יצרניות מי נגר בכמות משמעותיתד
 . נסיעה בטוחה

, איי תנועה,   מדרכות–יש לנצל את מרכיבי הדר* . בשל רמת הזיהו� של המי�, הטיפול בדרכי� מורכב
 . ה לקליטת מי�משטחי חניי, תעלות ניקוז

יש להשתמש , ניותחבדרכי� משניות וב, בדרכי� ראשיות יש להותיר מקו� לתעלות במרכז ובשולי הדר*
רחבות , איי תנועה, ראו פרק על מבנה הדר*(בחיפויי� מחלחלי� וברצועות קרקע ירוקות בצדי הדרכי� 

 )2004, וחניות במדרי* לתכנו� ולבניה משמרת נגר עילי

 
 חברת אנוש, תכנו� משמר נגר עילי, בלת מי� לצדי דרכי� סלולותוה         

 יקוזנ

, שימור מי נגר פועל בדר* כלל על פי עיקרו� מנוגד.  ניקוז נועד להשגת יעילות מרבית בסילוק מי הנגרה
 . תו* הקטנת ספיקות השיא, שעיקרו השהיה ואצירה של מי נגר

 

 :אמצעי� לניקוז
 .צועות חלחולר �
בצינורות ניקוז נקבוביי� עטופי� בבד , על ידי הובלת מי הנגר במערכות תומכות חלחול, טחי פיזורש �

 .מתאי� לשטחי� בעלי כושר ספיגה גבוה. טכני�גיאו
במקרי� בה� אי� אפשרות לביצוע , באמצעות בורות סופגי� ובארות הפוכות, תקני החדרהמ �

 .רצועות חלחול או שטחי פיזור
 

 גרשי בנייהמ

 . קוז עצמאיימגרש כאל אג� נתייחסות אל הה
כיוו� שרמת השליטה על , בהסתייגות, התאמת הפתרו� לשימור מי נגר במגרש למקרי� של גש� שכיח

 .הנעשה בתו* המגרשי� הפרטיי� הינה נמוכה
 

 כסית פנויהת

 . עור התכסית הפנויה להחדרה תלוי בייעדי התכנו� ובאופי השטחש
תו* , ויה המביאי� לחלחול מיידי של מופעי גש� שכיחי�רי תכסית פנוההעדפה היא לקביעת שיע

 . אפשרות ליצור אוגר מינימלי לתקופות זמ� קצרות
 

 כסית אטומהת

, מגרשי ספורט, שבילי�, כסית אטומה כוללות מדרכותת
 .מגרשי החלקה ועוד, רחבות מרוצפות

 

 :טחי� אלו מתפקדי� בשני אופני�ש
ליטת מי� כשטח איסו� המנקז את המי� למערכת ק �

 .במרחב הפתוח) איגו�, תעלות(
על ידי שימוש בחיפוי מחלחל או , אזור החדרהכ �

  .בחומרי סלילה חדירי�
 

 מצעי� לתפיסת מי�א

 :תי קבוצות עיקריותש
 .אגני טיהור, אמצעי� מרחביי� הכוללי� אגמי� עונתיי�

 .כגו� באר הפוכה, לשטחי� מצומצמי�, מצעי� נקודתיי�א
 
 מחיהצ

ש צור* בתכסית מרבית על ידי שתילת י.  במי��קע מסייע לשימור מי נגר ותור� לחיסכויפוי הקרח
 .צמחי כיסוי או באמצעות חיפוי אורגני או מחלחל, שיחי�, עצי�
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 לותעמרכיבי 
 . בדיקת העלויות יש לקחת בחשבו� את עלות הקמת המתקני�ב

מת ישירות למשקיע בתשתית כדאית ברמה הלאומית ג� א� אינה תור, תוספת המי� לאקוויפרי�
 .המקומית

 
נבדקו עלויות , במסגרת המדרי* לתכנו� ובניה משמרת נגר עילי שהוכ� על ידי חברת אנוש

 :ליישומי�
 . לכלית טובהכקיימת כדאיות , הקמת בור החדרה �
 .500$על השקעה מוערכת של $ �119יסכו� שנתי של כח �
 . אינו כדאי כלכלית, ימוש בריצו� מחלחלש �
 .לעומת ריצו� רגיל, בריצו� מחלחל$ 5,000על תוספת השקעה של $ �50ו� שנתי של כחיסכ �
 . יסכו� במערכת הניקוז עקב שימור מי נגר לרבות פתרונות אצירה ואיגו� חלקי של מי הנגרח �
 .הנובע מהקטנת ספיקות המי�,  בעלות מערכת הניקוז38%נמצא חיסכו� של  �
 

 מרכיבי עלות 
 תשתית קונבנציונלית

 רכיבי עלותמ
 תשתית ירוקה

 עלויות כלכליות

מרכיבי עלויות 
 ישירות

 

שימוש בצנרת ניקוז 
 .מקומית

 שאיבה בנקודות נמוכות
צנרת נפרדת להרחקת מי 

 . הנקז
 .מתקני טיפול במי הנגר

בדיקות התאמת סוג הקרקע והטופולוגיה 
 .למשמורת והחדרה של מי נגר

הקצאת שטחי איגו� במסגרת השטחי� 
 .י�הפתוח

 .שמירת תכסית פנויה
התקנת אמצעי� ומתקני� לשימור מי נגר 

 .ריצו� מחלחל, כגו� בור החדרה
 .אמצעי� להשהיית הזרימה
 .שימוש בחומרי� מיוחדי�

 .מעברי�, תעלות: מערכות הובלת מי�
 מרכיבי עלות תפעול

 
 ניקוי מערכות הובלת המי�

 תפעול משאבות
 .עלות אנרגיה

 .איגו� והחדרהניטור מי� המיועדי� ל
 .טיפול במי� והרחקת מזהמי�

 .ניקוי והרחקת משקעי� מאגני שיקוע
אחזקת צמחיה המיועדת לטיהור מי נגר או 

 .להחדרה
לוח זמני� להחזר 

 ההשקעה
  

הקטנת כמויות מי� בשעת ספיקת שיא   תועלות
 בעלות 38%יכולה להביא לחיסכו� של 

 .מערכת הניקוז
 .בניי� בודד .רחובמספר מבני� או  ס� כניסה

 

 עלויות סביבתיות

תרומה סביבתית 
 לער* עצמו

 .תוספת מי� לאקוויפרי� 

תרומה לערכי� 
 האחרי�

 תוספת מי� שפירי� –חיסכו� במי	  
 .למערכת המי� הכוללת

 ניצול מי נגר להעשרת הצמחייה – צמחיה
 .המקומית

שנאגרו ( שימוש במי נגר – נוחות אקלימית
י סחרור "מפרטורה עלהורדת הט) מגגות

 . מי� במתכונת הבוסת�
פגיעה בערכי� 

 אחרי�
 נדרש – תחבורה בת קיימא וניצול קרקע 

. שטח לטיפול במי נגר במסגרת חת* הרחוב
 .וכ� עבור אגני� כשטח לאצירת המי�
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 ישו	י

 מבנ�, יתב

ודוחות ח ההידרולוגי "בהתא� לדו,  משטח המגרש30% עד 20%מירת תכסית פנויה בהיק� של ש
 .הקרקע

 .לקליטת מי נגר, מכלל שטח המגרש, התאמת רוב השטח הסופג

 .במרחק מיסודות המבנה, יכוונו אל ערוגות גינו� בגבול המגרש, צינורות מי גש� מהגגות

רוגה יועברו עהמי� שיקלטו ב. הגינו� ייעשה על גבי מצע מנותק ביריעות איטו�, אשר יש מרת� חנייהכ
 .לצינור ניקוז שינוקז לקרקע טבעית או לבור סניקה, טכנית� גיאובצינור עטו� ביריעה

ח ההידרולוגי "בהתא� לדו, גבול המגרש יתוכנ� בור חלחול שיאגור את המי� ויספיג� בקרקע סופגתב
 .ודוחות הקרקע

תונח תשתית של חצ� בשיפוע של . אזור הספיגה במגרש יתוכנ� בהתא� לכמות המשקעי� ושטח הגגות
 . הגינה בשטח 1:2

 
 יישוב, כונהש
 .כנו� מערכת הניקוז בשכונה או ביישוב על בסיס של שימור מי�ת

 .ככל הנית� בתעלות פתוחות, שימוש בשטחי� ציבוריי� פתוחי� ליצירת רצ� של ניקוז

טיפול במזהמי� , טיפול בזרימה עודפת, שיחי� וצמחי כיסוי לתיעול מי�, שתילה נרחבת של עצי�
 .ובהצפות

 .משטחי חנייה לקליטת מי�, תעלות ניקוז, איי תנועה , דרכותיצול מנ

�המחובר , תכנו� דרכי� פנימיות כמצע מנקז על ידי שימוש בריצו� מחלחל או ניקוז מי הנגר לבור איסו
ובלו אל יהמי� , שיפועי המיסעה יכוונו אל מרכזה. שתולי* את המי� לשטח מגונ�, לתעלה תחתית

 . למניעת סתימותבורות איסו� מוגני� ברשת

 
 עורבות תושבי	מ

 .שימור מי נגר והשימוש בה�, ידע על חשיבות ניקוז טבעימאספקת 

 .הטמעת שיטות משמרות מי� במגרשי� הפרטיי� ובגינו� הציבורי
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  .בהתא� לקבוצות התאמה לחדירת מי נגר, וקי� ותקנות לשימושי וייעודי קרקעחספח נ

 )2004, תכנו� ולבניה משמרת נגר עילימדרי* ל(
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 מי	. 2
  חיסכו� במי	2.2

 

 הגדרה
המי� מסופקי� . החיסכו� במי� מתייחס לכלל המערכת החל ממקורות המי� וכלה בצרכ� הסופי

 .באיכות ובלח� מספיק בהתא� לדרישות ההספקה, בכמות
 

 עקרונות
 . שפירי�שימור מקורות מי�ובכ*  המי� הנצרכת הפחתה בכמות -

  . להספקת המי�סכו� באנרגיהיח -

 .הפחתת השימוש בחומרי� כימיי� לטיפול במי� -
 .י פיתוח מקורות מי� חדשי� ומערכות ההספקה"הארכת חיי המערכת ומניעת נזק לסביבה ע -

 .שימוש חומרי� ידידותיי� לסביבה -
  

 תאור המערכת
 אמצעי	

 .לוקה לאזורי הספקה לניהול מאזני מי� וחישוב הפסדי המי�תכנו� הרשת בח
 .ייעול התפעול והתאמתו למבנה רשת המי�

 .מדידת מי� בהתא� לחוק המי�
 .שימוש בטכנולוגיות שיגרמו באופ� הדרגתי להפחתת צריכת המי�

 
 רקע כללי

ישראל באה הספקת המי� ב. מערכת ההובלה והצרכני�, רשת הספקת מי� כוללת את מקורות המי�
קיימת העדפה ,  ברוב הערי� בישראל.בעיקר קידוחי�, וממקורות מי� מקומיי�" מקורות"מחברת 

נבנות רשתות ההספקה כאזור , בהתא� לכ*. להגדלת אמינות הספקת המי� על פני ניהול כמות המי�
י� אחר הספקה אחד ובו קישוריות גבוהה בי� תת אזורי ההספקה ברשת ויכולת מעקב ומניעה מוגבל

 .הפסדי המי�
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 מחולקת לצריכה למגורי� לרבות הגינו� ליד הבית וצריכה עירונית הכוללת את הצריכה צריכת המי	
סוגי צריכה אחרי� ה� צריכה . 'הספקה למוסדות ציבור וכד, למגורי� בתוספת הגינו� הציבורי

 . תעשייתית וצריכה חקלאית
 

הצריכה העירונית לנפש . ק" מ59 הייתה 2002ורי� במדינת ישראל בשנת הצריכה הממוצעת לנפש למג
הצריכה . ק לנפש בביתר עילית" מ�49ק לנפש באילת ל" מ�282שנה כשהיא נעה מ/ק" מ86עומדת על 

 . מס* הצריכה העירונית�8%לגינו� ציבורי ברשויות מקומיות מהווה כ
 .2020לשנת היעד , שנה/נפש/ק" מ85�100בסיס הצריכה המחושב הוא , בתכניות אב למי�
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הספקה לא , ובה� אי דיוק במדידה, פחת מי� מורכב ממספר משתני�. �10%פחת המי� הממוצע הוא כ
ההערכה היא . גניבות מי� ושימושי� לטיפול ברשת המי�, דל� מי�, מדודה של מי� לצריכה ציבורית

 .�50% ל20%כי מרכיב הדל� בפחת המי� נע בי� 

 
מדידה ושימוש חוזר , קטי� את צריכת המי� השפירי� לנפש נדרש שילוב של אמצעי הספקהעל מנת לה

 ).ראו ער* ביוב והשבה(במי� להשקיה 

 :  בצריכת מי� שפירי��10%נית� להגיע בפיתוח בר קיימא לחיסכו� של כ

    י שימוש במי� מושבי�  "הקטנת צריכת המי� לגינו� עירוני ע
 4%.             ממי ההשקיה למי� מושבי�50%ר רק בהנחה מחמירה שנית� להמי

 2%               . תו* הקטנת הדל� ושיפור מדידה, �5%הקטנת פחת המי� ל
 הקטנת צריכת המי� השוטפת אצל צרכני המי� על ידי ויסות                        

 4%                                 .                                       לח� הספקה ומודעות לחיסכו�
 

� חלוקה לאזורי לח
לח� גבוה ברשתות מי� גור� לפריצות בצנרת ובציוד 

על פי . לדליפות מי� ולהגדלת צריכת המי�, ההספקה
. לכל הצרכני�'  מ25התקנות נדרש לח� מינימלי של 

שהיא , יש להבטיח לח� מינימלי לנקודה הקריטית, כלומר
א� באזור אחד קיימי� . דה הגבוהה ברשתבדר* כלל הנקו

עלול להיווצר עוד� לח� בנקודות , הפרשי גובה גדולי�
 . הנמוכות

 
כ* שטווח הלחצי� בי� הנקודה הגבוהה , על פי הרו� הטופוגרפי, יש לבצע חלוקה של הרשת לאזורי�

ק המי� העירוני בהתא� לתקנות מנהל מש, ' מ�60והלח� המקסימלי לא יחרוג מ'  מ�30לנמוכה יהיה כ
 .במשרד הפני�

 
 חלוקה לאזורי צריכה

כול� , בו קיי� מספר קט� של כניסות ויציאות של קווי מי�, אזור צריכה הוא אזור הספקה מוגדר
 . מדידת ההספקה והצריכה מאפשרת ביצוע מאזני מי� ומעקב מדויק אחר פחת המי�. מדודות

במערכת עירונית . ה בדר* כלל ג� אזור צריכהאזור לח� יהוו, ברשת מי� בה הטופוגרפיה משתנה
 .יש לבצע חלוקה לאזורי צריכה, בה הפרשי הגובה אינ� מצדיקי� חלוקה לאזורי לח�, שטוחה יחסית

  לחצי	 דינמיתפעול
בקרת לחצי� דינמית להפחתת דליפות מי� והקטנת מספר 

 . הפריצות בקווי המי�
ת בלחצי� השונות בצריכת המי� במש* היו� גורמת לשונו

במערכות רבות נשמר לח� פחות או יותר קבוע . ברשת המי�
לח� זה מותא� לדרישות שעות השיא . במקור המי�

כתוצאה מכ* קיי� עוד� לח� בשעות הלילה או , בהספקה
 . בשעות בה� הצריכה נמוכה

 
בי� של נועד להתאי� את הלח� במקורות המי� לספיקות המי� ברשת ולמנוע מצ, ויסות לחצי� דינמי

�ויסות הלחצי� מתבצע על ידי התקנת מגופי� לויסות לח� ע� פיקוד מתאי� או על ידי . עוד� לח
 .התקנת אמצעי� לויסות מהירות מנוע במשאבות המי�

 מערכת בקרה

 . דרושה לש� ניהול התפעול, בדר* כלל ברמה היישובית, מערכת בקרה
 :המערכת מבצעת

 .קה ברשתניטור של נקודות מדידת הלח� והספי �

 .איסו� נתוני הצריכה ממערכת המדידה או חישוב צריכת מי� אזורית �

 .ביצוע מאזני מי� לאיתור דליפות ופרצות בקווי המי� �

 .לבקרת לחצי� וחיסכו� בעלות האנרגיה לתפעול, תפעול מתקני המי� בהתא� למדיניות התפעול �
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 מדידת מי	

ברשויות רבות קיימי� מקרי� , יחד ע� זאת. פקהעל פי חוק המי� קיימת חובת מדידה בכל נקודת הס
בשכונות בנות קיימא יש . בה� אי� מדידה,  גינו� ומבני ציבור–רבי� של הספקה לצריכה ציבורית 

 . להקפיד על קיו� החוק כהלכתו

 קריאת מי	 ממוחשבת

אזני מ, על כ�. �חודשיימדידת המי� המקובלת מתבצעת על ידי קריאת מוני המי� אחת לחודש או 
 .צריכת המי� ומאזני הפחת מבוצעי� לתקופה דומה

מאפשרות שידור אלחוטי של , AMR – Automatic Meter Readingטכנולוגיות של קריאה ממוחשבת 
שכונה או , למרכזיה המרכזת את נתוני הצריכה למבנה, בזמ� אמת, קריאות המי� בתדירות גבוהה

 . אחת ליממה שניות ל30תדירות השידור נעה בי� .  יישוב
  

מאפשר ביצוע חישובי צריכה בכל , שידור קריאות הצריכה בזמ� אמת מכל הצרכני� באזור צריכה
 .  וכ� קביעת פילוגי צריכה לאור* היממה לצרכני הרשת, נקודת זמ� בכל אזור ברשת

 
 :המידע ביחס לצריכת המי� מאפשר

� .ברשת והקטנת פחת המי�איתור תקלות של פריצות מי� , ניהול מאז� מי� באופ� שוט
תפעול יעיל של מתקני , ביצוע ניתוח הידראולי מדויק של מצב רשת המי� בכל נקודת זמ� ובהתא� לכ*

 .סכו� באנרגיה לתפעוליההספקה וח
 . ברמה יומית או שבועית, ביצוע תחזיות צריכה מדויקות ותכנו� התפעול מראש
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 עלותמרכיבי 
 .10% �מדידה ושימוש חוזר במי� להשקיה תקט� בכ, מצעי הספקהצריכת המי� כתוצאה משילוב א

 
 :מדידה ממוחשבת

החזר ההשקעה צפוי .  שקל450מחיר מד מי� ממוחשב מגיע עד .  שקל170 �מחיר מד מי� רגיל הוא כ
 .בשל התועלות הנובעות מרמת דיוק המכשיר,  שני��2.5להיות תו* כ

 
 :בקרת לח� דינמית

 בדליפות ומהקטנה של  50%יאה לחיסכו� במי� כתוצאה מהקטנה של עד בקרת לחצי� דינמית מב
את כמות , הבקרה הדינמית מקטינה את עלויות תחזוקת הרשת. מספר הפריצות החדשות בקווי המי�

 .המערכת) קיי�(ומאריכה את חיי , החומרי� בשימוש
 . שני�2�3מש* החזר ההשקעה של מערכות לבקרת לחצי� דינמית נע בי� 

 
 :ר* שאיבהמע

 מעלות 20%יאפשר להגיע לחיסכו� של עד , ניהול מער* השאיבה תו* הסטת השאיבה לשעות השפל
 .האנרגיה לתפעול המשאבות

 
 

 מרכיב 
מרכיבי עלות תשתית 

 קונבנציונאלית

 מרכיבי עלות 
 תשתית ירוקה

  הפרדת אזורי צריכת מי	�עלויות כלכליות 

 צנרת
, ר קווי כניסה לאזורמספ

תשתית המאפשרת 
 . הספקה ממספר כיווני�

מרכיבי עלויות   קווי כניסה ראשיי� 2 – 1
 ישירות

  
 מדי מי�  

  
  
  

 מדי מי� בקווי� ראשיי�
עדכו� בסיס נתוני� למעקב צריכה 

 מול הספקה

מרכיבי עלות 
 תפעול

  

 תחזוקה
  

 תחזוקת קווי המי�
  

 תחזוקת קווי המי� 
 תחזוקת מדי מי� 
 2% – כ–י� חיסכו� בפחת במ

לוח זמני� להחזר 
 ההשקעה

 מיידי  

 כל שכונה כל שכונה  ס� כניסה
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 מרכיב 
 מרכיבי עלות 

 תשתית קונבנציונאלית

 מרכיבי עלות 
 תשתית ירוקה

  לח� ובקרת לחצי	 דינמית אזורי�עלויות כלכליות  
 

 צנרת
, רמספר קווי כניסה לאזו

תשתית המאפשרת הספקה 
 . ממספר כיווני�

 . קווי כניסה ראשיי�2 –1

מגופי� שוברי 
� לח

 .מגו� דינמי  

 .פיקוד למגופי�   פיקוד

מרכיבי עלויות 
 ישירות

  
  
  
  

   מדי מי� ראשיי�
מד מי� בכל קו כניסה ראשי 

 .וקריאה מרחוק

מרכיבי עלויות 
 ישירות

 
    

תפעול ותחזוקת מגו� ומערכת 
  .בקרה

בצריכת המי� חיסכו� בפחת מי� ו
 .6% �כ

  ס� כניסה
 200שכונת מגורי� בת 

 ד "יח
  .ד" יח200שכונת מגורי� בת 

 עלויות סביבתיות 

תרומה 
סביבתית לער* 

 עצמו

  
  
  

  
  
  

  .הקטנת הביקוש למי�
ניצול מיטבי של מקורות מי� 

 .�קיימי
 .מקורות מי� חדשי�פיתוח מניעת 

תרומה לערכי� 
 אחרי�

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

הקטנת תשתיות  –ניצול קרקע 
, משאבות, צנרת: להולכת מי�

 .עבודות פיתוח
חיסכו� בחומרי�  – זיהו	 קרקע

כימיי� לטיפול במי השתייה 
 .ובשפכי�

הקטנת  – ביוב והשבה
 .כמות מי שפכי�

חיסכו� באנרגיה  – אנרגיה
 .ולטיפול בשפכי�, לשאיבת המי�

 
פגיעה בערכי� 

 אחרי�
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 הדגמה
המגו� מוסת ומונע עוד� לח� . מגו� שובר לח� ע� בקר מתוכנת מותק� בקו הכניסה לשכונת המגורי�

ונתוני הצריכה , מערכת מוני מי� אוטומטיי� משדרי� את קריאות המי� בפרקי זמ� קצובי�. ברשת
קרה הבקר משדר את נתוני הב. מועברי� לבקר להתאמת הלח� בנקודת בקרת הלח� לצריכות המי�

 .למערכת הבקר העירונית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 יישו	

 מבנ�, בית

 .התקנת מד מי� אוטומטי לקריאה מרחוק

 

 שכונה

 .התקנת וסת לחצי� כולל פיקוד אוטומטי

 

 יישוב

 .ביצוע מאזני מי� ובקרת דליפות, למעקב שוט�, הקמת מערכת בקרה

 מעורבות תושבי	
 .הספקת המי� על מרכיביה בתכנית הלימודי� בבית הספרהטמעת נושא המי� ומערכת 

 .במקרה של זיהוי דליפה או תקלה, הגברת הערנות למפגעי� ודיווח מהיר לגורמי� המטפלי�
 

 מפת התמצאות

 צ

 צ
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 מי	. 2

 ביוב והשבה 2.3

 הגדרה

 Blackובמי� שחורי� , מקלחות וכביסה,  מכיורי רחצהGray Waterמערכת הביוב מטפלת במי דלוחי� 

Waterכיורי מטבח ומדיחי כלי�, ות מאסל. 
גינו� , מערכת ההשבה עוסקת בטיהור שפכי� לרמה המאפשרת שימוש חוזר במי� לצורכי חקלאות

 .והשבה לטבע
 

 עקרונות

טיהור מי� לדרגה הקרובה לדרגת מי שתייה כדי לאפשר שימוש חוזר במי� כמקור מי� חלופי  -
 .לחקלאות ולטבע, למי� שפירי� להשקיית גינות

 .ש בטכנולוגיות ובשיטות טבעיות לטיפול במי�שימו -
 .שימוש בשיטות המקטינות את צריכת האנרגיה -

 .הקטנת תשתיות איסו� והולכת מי� -

 

 תאור המערכת

 :מערכת הביוב כוללת את המרכיבי� הבאי�
 .רשת האיסו� האוספת את מי הביוב מהמבנה ומובילה אות� למתק� טיהור �
 .מתק� הטיהור �
 .ימוש חוזר במי�מערכת לפינוי או ש �

 רשת איסו  

רשת האיסו� מורכבת בעיקרה מקווי� גרביטציוניי� האוספי� את מי הביוב ממקורות הביוב ומוליכי� 
במקומות בה� לא מתאפשרת זרימה גרביטציונית יותקנו מתקני שאיבה וקווי . אות� למתק� הטיפול

� .שיעבירו את מי הביוב לתא השטח הבא או עד למתק� הטיפול, לח

 
 . תתקיי� הפרדה בי� מערכות הניקוז הביתיות והציבוריות ומערכות הביוב

ולעומס מעבר לקיבולת במתקני , הפניית מי נגר למערכות הביוב גורמות לגלישות מבורות הביוב

 .המצרי* פינוי של מי� לא מטופלי�, הטיהור

 . ו�לי/לנפש/ק" מ0.2שפיעת שפכי� ביתית מחושבת לפי ספיקה יומית ממוצעת 

 
 טיהור

 המפרקי� ,טיהור שפכי�  על ידי פירוק ביולוגי המתבצע בגופי מי� טבעיי� או במתקני טיהור שפכי�
 . תו* זמ� קצר יחסית חומר אורגאני כמות גדולה של

 

 טיפול מקדי	
שיטה המיושמת בעיקר בתעשייה על ידי . לפני שנוצר ונפלט לסביבה, הפחתת זיהו� המי� במקור

הפרדה וסילוק במקור גורמי זיהו� מיוחדי�  אשר , בנוס�. בחמרי גל� ובתהליכי ייצורשימוש מושכל 
 .אינ� מטופלי� במתקני טיפול בשפכי� קונבנציונלי�
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 etlandsWonstructed Cאגני� ירוקי� 

הטיהור נעשה באמצעות תהליכי ספיחה ופירוק טבעיי� בסביבה 
. כותי למטרה זוועתירת צמחייה המוקמת באופ� מלא רווית מי�

הרחקת המזהמי� מהשפכי� נעשית על ידי הזרמת� דר* בית 
בשיטה זו אי� שימוש באנרגיה . טכניי��השורשי� של צמחי� אקו

חסרונה של השיטה בשטח . או בחומרי� כימיי� לטיפול במי�
                                     .כתרהגדול יחסית שהיא צו

                                                                                                                                     
                                                                                          

ויות מוצקי� ולויסות כמ מבנה אג� ירוק כולל מתק� כניסה לסינו�
, מצע גידול מקרקע מקומית, אג� הטיפול מורכב מאיטו�. המי�

�טכניי� המתאימי� להשתרשות �אקו צמחי�, חול חצ� ושבבי ע
צנרת לניקוז המי� המטופלי� ומתק� , במצע רדוד ורווי במי�
 . יציאה כולל מתק� סינו�

למטרת שימוש מקומי . המי� המטופלי� מפוני� בהתא� לצור*
 .  אגירה מקומייש צור* במתק�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . לאד�'  מ2.5�4השטח הדרוש לאג� ירוק נע בי� 
 . דונ�1�1.5  נפש נדרש שטח מתק� של  כ �400ד המונה כ" יח100בשכונה בת , לדוגמא

 
 :השיטה מתאימה לטיפול בטווח רחב של סוגי שפכי�

 .שפכי� עירוניי� סניטרי�

 .י�כימיקל, מזו�,  נפט–שפכי תעשייה 
 .שפכי רפתות

 
 :יתרונות השיטה

 .בתהלי* הטיהור לא נוצרת בוצה עודפת כ* שאי� צור* לפנותה
 .מכני הצור* אנרגיה�אי� צור* בציוד אלקטרו

 .אי� שימוש בתוספי� כימיי�
 .אי� צור* בטיפול שוט� בצמחיה

 

 

 מהנדסי�. א.  א,אג� ירוק
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 מתקני� קומפקטיי�

כימיי� לטיהור �ירוז תהליכי� ביומתקני� קומפקטיי� לטיפול בשפכי� משתמשי� בטכנולוגיות לז
במתקני� אלו נעשה שימוש באנרגיה לייעול  וזירוז תהלי* . תו* שימוש במתקני� אלקטרו מכניי�, מי�

 . פירוק והפרדת השפכי�

מואצת התפתחות , בתהלי* טיהור באמצעות בקטריות המפרקות חומר אורגני המצוי בשפכי�, לדוגמא
שתנועת� המתמדת גורמת להמסת , ת פעילה על גבי מערכות דיסקי�הבקטריות ומצטברת מסה ביולוגי

 .חמצ� אופטימלית

 :דרישות ממערכת קומפקטית

 .צריכת חשמל נמוכה �

 .אחזקה שוטפת פשוטה וזולה �

 .גישה נוחה ומהירה לכל מרכיבי המתק� �

 . ריחות לוואי  או רעשכגו� ללא מטרדי� סביבתיי�  �

 .טיפול אמי� בקולחי� �

 . המאפשרת הגדלת המתק� במקרה הצור*התקנה מודולרית �

עשויה להיווצר בוצה עודפת אותה יש לפנות למתקני טיפול המכשירי� , בתהלי* הטיפול במי� �
 .אותה לשימוש חקלאי

 .מערכת קומפקטית דורשת שטח אכסו� קט� �
 

 מערכת לפינוי המי	 או לשימוש חוזר

 .או יועברו לשימוש חוזר, המי� המושבי� יוחזרו לטבע 

קווי� ומאגרי� כתלות , הכוללת תחנות שאיבה, קרה של שימוש חוזר נדרשת הקמת רשת מי� נפרדתבמ
 .בכמויות המי� מושבי� ובביקוש למי� ותו* התחשבות בטופוגרפיה ובמיקו� של נקודות הצריכה

� .כשהביקוש למי� להשקיה עשוי לרדת יש למצוא פתרו� לפינוי המי� העודפי�, בעונת החור

 

 לותעמרכיבי 

 .חוס* תשלו� אגרות ביוב, טיפול מקומי במי� ללא התחברות למערכת ביוב עירונית או אזורית
ע� זאת יש צור* בהקמת .  של צריכת מי� שפירי��15% ל5%שימוש במי� מושבי� יכול לחסו* בי� 

 .רשת הספקה נפרדת למי� המושבי�
 .שימוש במי דלוחי� מצרי* מערכת נפרדת למי דלוחי�

 .לא נדרשת הפרדה של מי הדלוחי�.  למי� שחורי� ולמי דלוחי� זול יחסיתוקי� נותני� מענהאגני� יר

 מרכיב  
 מרכיבי עלות 

 תשתית קונבנציונאלית

 מרכיבי עלות
   תשתית ירוקה

 מתק� טיפול קומפקטי –עלויות כלכליות   

 .צנרת למתק� מקומי .אזוריש "צנרת למט צנרת 

 .ש מקומי"מט   ש"מט
הספקת מי� 

 .להשקיה
  

צנרת :  מקומיתלהשקיהמערכת 
 .איגו�, ושאיבה

מרכיבי עלויות 
 ישירות

  
  
הספקת מי�   

 .שפירי�
 .הקטנת מערכות ההספקה  

 .עלות טיפול במתק� מקומי .ש ואגרות"הזרמה למט ש"מט

 הספקת מי�
עלות הספקה לשטחי� 

 .חקלאיי�
 .מיהספקה לגינו� מקו

מרכיבי עלות 
 תפעול

  
 .פחת במתק� המקומי .מגול� בעלות הטיפול פחת   

לוח זמני� 
    להחזר ההשקעה

   ס� כניסה

מתח� /מלו�/שכונת מגורי� 
מרכיב משמעותי . מגורי�

בהחלטה הוא הק� הגינו� 
" צרכ�"בסביבה שהוא 

 .המי� המטופלי�

מתח� /מלו�/שכונת מגורי� 
 מרכיב משמעותי. מגורי�

� בסביבה בהחלטה הוא הק� הגינו
 .המי� המטופלי�" צרכ�"שהוא 
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 מרכיב 
 מרכיבי עלות 

 תשתית קונבנציונאלית

 מרכיבי עלות
   תשתית ירוקה

  אגני	 ירוקי	–עלויות כלכליות 

 .צנרת למתק� מקומי .אזוריש "צנרת למט .צנרת

 . מקומיאג� ירוק   .ש"מט

הספקת מי� 
 .להשקיה

  
צנרת :  מקומיתלהשקיהכת מער

 .איגו�, ושאיבה

מרכיבי עלויות 
 ישירות

  
  
הספקת מי�   

 .שפירי�
 .הקטנת מערכות ההספקה  

מרכיבי עלות  . ירוק מקומיעלות טיפול באג� .ש ואגרות"הזרמה למט  
 תפעול

    
עלות הספקה לשטחי� 

 .חקלאיי�
 .הספקה לגינו� מקומי

.מרמת השכונה .מרמת הבית   ס� כניסה  

 עלויות סביבתיות 

תרומה 
סביבתית לער* 

 עצמו
  

טיפול בשפכי� לפי דרישות 
 .החוקי� והתקני� הקיימי�

טיפול בשפכי� לפי דרישות 
, החוקי� והתקני� הקיימי� וכ�

 .חיסכו� באנרגיה ובמי� להשקיה

תרומה לערכי� 
 אחרי�

  

  
  

  
  

חיסכו�  –זיהו	 קרקע ופסולת
בחומרי� כימיי� לטיפול במי 

 .השתייה ובשפכי�
חיסכו� באנרגיה  –נרגיה א

 .ולטיפול בשפכי�, לשאיבת המי�

פגיעה בערכי� 
 אחרי�

  

 אגני� ירוקי� – ניצול קרקע
דורשי� שטחי� פתוחי� נרחבי� 

שיהיו מרוחקי� משימושי� 
 .רגישי� וממגורי�
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 הדגמה
תק� הטיפול ממ. המופני� למתק� טיפול מקומי, הדגמת מערכת קווי ביוב גרביטציונית לאיסו� שפכי�

 .נשאבי� המי� במערכת הולכה נפרדת להשקיית שטחי הגינו�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

מתק� טיפול 
 בשפכי	

מתק� 
 שאיבה

קו ביוב 
 גרביטציוני

קו מי	 
מושבי	 
 להשקיה

פינוי 
 עודפי	

 מפת התמצאות

 צ

 צ
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 יישו	

 מבנ�, בית

 .הפרדת צנרת הביוב מצנרת הניקוז

 .לפי שיקול מקומי, הפרדת מי דלוחי�

 יישוב, שכונה

 .שימוש באגני� ירוקי� כחלק מהגינו� הציבורי

 . ק� טיפול בשפכי�הקמת מת

. הקמת תחנת שאיבה ומערכת הולכה נפרדת להולכת המי� המושבי� לשימוש חוזר להשקיית גינות
 .הקמת קו לסילוק עודפי שפכי� למערכת עירונית ראשית או מערכת אזורית או לטבע

 מעורבות תושבי	

 .הטמעת נושא השבת המי� כחלק מנושא המי� בתכנית הלימודי� בבית הספר

 .ש באגני� ירוקי� בגינות קהילתיותשימו

 .יש למנוע מגע בי� התושבי� למי� המטוהרי�
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 אנרגיה. 3
  נוחות אקלימית 3.1

 הגדרה
מתייחס לתנאי אקלי� באזור גיאוגרפי מוגדר כמו עיר או  מיקרו אקלי�הער* נוחות אקלימית או 

 . חות באווירההגדרה של נוחות אקלימית מורכבת מחישוב טמפרטורה ואחוזי ל. שכונה
ביישובי� בני קיימא רצוי לייצר מיקרו אקלי� נוח שיאפשר פעילות בשטחי חו� ובשטחי פני� ללא צור* 

 .ר מאול� ובמיכו� לוויסות טמפרטורות ולחותורובאו
 

 עקרונות 
 .בטופוגרפיה ובמפנה, במשטר הרוחות, באקלי� המקומיתכנו� המתחשב  -
 .רימת אוויר טבעיארגו� היחס בי� המבני� כ* שתתאפשר ז -
 .קרינה ישירה וקרינה מוחזרתתכנו� ובינוי המפחית  -
בה� נמדדת טמפרטורה גבוהה יחסית לסביבה בעקבות , Heat Islandsהפחתת תופעת איי החו�  -

 .פעילות אנרגטית מוגברת

 .אמו� פילוסופיית תכנו� המכוונת לפתרונות פסיביי� ולא לפתרונות מכניי� -
 . אוורור טבעי וקרינה לילית ליצירת אקלי� נוח בתו* מבני�,ניצול אנרגיה סולארית -
 .ניצול תת הקרקע לשמירה על טמפרטורה קבועה -
 .יצירת מסה תרמית לבידוד -
 

 תיאור המערכת
 העמדת מבני	

 סקר אקלימי
 :תכנו� היישוב או השכונה יתבסס על סקר אקלימי שיכלול את המרכיבי� הבאי�

 .עונות השנה השונות ותופעות מזג אוויר חריגותבדיקת תנאי מזג האוויר המקומי ב
 .השכונה/ישובימדידת עוצמות וכיווני רוחות בתחו� ה

� .מדידה יומית של משקעי� בעונת החור
� . מיפוי זרימות של נגר עילי בעונת החור

 . מדידה יומית של טמפרטורות ארבע פעמי� ביממה או מדידה רציפה
 .מדידה יומית של הלחות היחסית

 . וואת הנתוני� לנתוני� מטאורולוגיי� רשמיי� מהשנה בה נער* הסקר ומשני� קודמותהש
 

 אוורור
� . העמדת מבני� תעשה כ* שלא תחסמנה הרוחות בעונת הקי� א* תוגבל השפעת רוחות החור

 .  תנועת האוויר" שבירת"הגורמת ל, הימנעות מבנייה צפופה מדי
 .ויערות לקירור בעונת הקי�ניצול רוחות הנושבות מכיוו� גופי מי� 

שימוש בשתילה צפופה של עצי� להפחתת עוצמת הרוח בתקופת החור� תו* הימנעות מחסימת תנועת 
� . האוויר בקי

 
 טופוגרפיה

התכנו� ייקח בחשבו� את הטופוגרפיה והמפנה של השטחי� המיועדי� לבנייה כדי לנצל את היתרונות 
 .האקלימיי� הגלומי� בה�

 
 
 
 
 
 
 
 

 ימת אוויר סביב טופוגרפיה מוגבהתזר
 

 ).ניצול קרקעראו ער* (ייעשה ניצול של תת הקרקע לקבלת אזורי� בטמפרטורה קבועה 
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 השפעות חיצוניות
 .תבחינת השפעת השכונה החדשה על המיקרו אקלי� של העיר הקיימ

 
 קרינה

 .ו�קרינה ישירה או עקיפה גורמת להעלאת הטמפרטורה וליצירת התופעה של איי ח
 .הטיפול בקרינה נעשה על ידי הצללה ועל ידי טיפול במשטחי� מחזירי קרינה

 
 הצללה

 . כבישי� וחניוני� פתוחי�, ריבוי עצי� באזורי� מרוצפי�
 . מכמות הקרינה95%נו� מפותח של ע� יכול להפחית עד 

 . מהשטח הלא מבונה�30%השטח המוצלל באמצעות עצי� לא יפחת מ
" שבירת"לק מהיער האורבני ומרצ� השטחי� הפתוחי� בשכונה או ביישוב לתינתנה רצועות צל כח

 ).ראו ער* צמחיה(ריכוזי חו� וליצירת משב אוויר קריר 
בינוי מבני� גבוהי� בחזית הדרומית של השכונה או היישוב כדי שיצלו על שטחי� מפותחי� שמצפו� 

 .לה�
 שקירות הבתי� יוצרי� הצללה על מעברי� מתוכננת כ*, שכונת נווה צי� במדרשת שדה בוקר לדוגמא

� .להולכי הרגל ונשמרות זכויות שמש לכל המבני� באמצעות התאמת גובה המבני� לגובה השמש בחור

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 שכונת נווה צי�, ניצול זכויות שמשהצללה ולתכנו� מרחק בי� מבני� ל
 
 

 טיפול במשטחי�

 . הקטנת כמות השטחי� המרוצפי�
 .במהל* היו�והנפלטת ממנו פחתת כמות החו� המצטברת במשטח שימוש בצמחיה לה

 .  החדיר למי� ונושא צמחיהOpen Gridשימוש בריצו� פתוח 
 . או שילוב ביניה�Vegetated Roofצמחיה על גגות , מחזירי אור, צביעת גגות בצבעי� בהירי�

 .בני� שכני�הימנעות מסנוור דיירי בתי� בדירות גבוהות מהבזקי� של גגות בהירי� במ
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 
 
 

 צמחיה       משטחי חנייה מרושתי� בשילוב                                vegetated roofגג מכוסה בצמחיה                        
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 קלימית בתו� מבני	סביבה א

צריכה להתבסס על מידע אקלימי לגבי האזור בו ממוק� , בנייה של מבני� המנצלי� אנרגיה פסיבית
 :המידע האקלימי כולל .המבנה ומידע ספציפי על תנאי האקלי� המקומיי�

 .שכיחות הרוח ומהירותה �
 .כמויות הגש� �
 .טמפרטורות �
 .לחות �
 ).י� מדידה של תרמומטר יבש ולחטמפרטורה ממוצעת ב(עומס החו� או הקור  �
 

מספר המעלות מתחת לער* הקובע , HDD – Heating Degree Days) ימי מעלות הסקה(ה "יחידות ימ
, שיקולי� אקלימיי� בתכנו� ובבנייה, בית� אריה ( מעלות צלזיוס18.3 על העומד

(www1.snunit12k.il/heb_jurnals/mada. 

�היבטי� אקלימיי�, )2003(קפלוטו . יצחק ג, אברה� יזיאורו, ביבמידע נוס� מופיע בעבודה של עדנה ש
משרד התשתיות הלאומיות והפקולטה , אנרגטיי� בעיצוב אורבני באקלי� אר� ישראל ח� ולח

 .לארכיטקטורה ובינוי ערי� בטכניו�

 
 . מכמות האנרגיה הנדרשת לחימו� מבני� בחור�60�80%סכו� של יאנרגיה סולארית מאפשרת ח

ניצול . גדולה מהנוחות האקלימית במבנה רגיל, ת אקלימית במבנה מחומ� על ידי אנרגית שמשנוחו
 ).ראו ער* אנרגיה סולארית(אגירתה ופיזורה בחלל הבית , אנרגית השמש נעשה על ידי קליטתה

 
 מסה תרמית

 .בנייה מסיבית גורמת לתנודה נמוכה של טמפרטורות בתו* המבנה
 . מ בהתא� לאזור האקלימי" ס30�50ובי בניית קירות חיצוניי� בע

 .מ ולצפות ביריעות בידוד מחומרי� ידידותיי� לסביבה" ס20�22אפשרות לבנות קירות בעובי 
 .מ" ס10קירות פנימיי� שווי ער* לבטו� בעובי 

 .אגירה ושחרור של אנרגיה, שימוש בקיר מסיבי ובו מנסרות מסתובבות לקליטה
 .מאגר של חצ� מתחת לרצפה

 .מוש בלבני בו� או בתת הקרקע על פי העיקרו� של ספינת אדמהשי
 
 
 
 
 
 
 
 

 ניו מקסיקו, ספינת אדמה
 חממהאפקט 

מקריני� את החו� אל החלקי� המסיביי� , חללי� סגורי� ומזוגגי� המתחממי� ישירות מהשמש
 ).www.energy.gov.il/adrich (המשמשי� כאוגרי�, בבניי�

 .מרפסת שמש או חלו� חממה
 .ל מרכזי שיש לו קיר מזוגג לכיוו� דרו� או גג משופע ומזוגגחל

 .חימו� חדרי� צפוניי� באמצעות חלונות עליוני� לכיוו� דרו�
 .משטחי קוולקס ליצירת קירות אוגרי�

 .שימוש בצבעי� כהי� או בהירי� להגדלה או הקטנה של קליטת הקרינה
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 אריה רחמימוב, פה רמו�תכנו� שכונת מגורי� סולארית פסיבית במצ
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 אוורור

 . אוורור טבעי או אוורור מכני המסייע ליצירת טמפרטורה הומוגנית ונוחה בתו* המבנה

 

 .קביעת פתחי� באופ� שיאפשר אוורור מפולש לכל חללי המבנה

 .הרחקת צמחיה שתחסו� אוורור

 .מבנהסילוק מאול� של אוויר ח� למניעת ריבוד האוויר באזורי� הגבוהי� בחלל ה

 .שימוש במאוורר תקרה איטי תור� לפיזור חו� או קור באופ� מאוז� בחללי� הפנימיי�

 

התזת מי� בחלק העליו� של המגדל גורמת . שימוש במגדל קירור בחללי� גדולי� כמו במבני ציבור
מי� עודפי� נאגרי� בבריכה בחצר פנימית , האוויר מתקרר ויורד. לאוויר קר לזרו� כלפי מעלה

 .מת ג� היא להורדת הטמפרטורההתור

 

 

 

 

 

 

 

 .בארובת חו� מוכנס אוויר דר* צנרת בתת הקרקע או דר* פתחי� בקירות או בגג

 

 
 
 

                  
 
 
 
 
 

 ר למערכתמסנ� בפתח כניסת אווי                                         בדנמרק         Alborgארובת חו� בעיר                        
 
 

 הצללה

 :מניעת חדירה של קרינת שמש בקי� באמצעות

 .הצללה קבועה

 .תריסי� ווילונות תרמיי�

� .נטיעת עצי� שמצלי� בקי� א* לא חוסמי� את קרינת השמש בחור
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 עלותמרכיבי 

 . באופ� משמעותי את עלויות הבנייהי� מייקר	אינאמצעי� המשפרי� את מיקרו האקלי� 
 .במקרה זה יש לקחת בחשבו� את החיסכו� במשאב הקרקע. וא נושא ניצול תת הקרקעיוצא מ� הכלל ה

בנייה על פי עקרונות של אנרגיה פסיבית דורשת קירות מסיביי� היכולי� להעלות את מרכיב העלות של 
שימוש במשטחי קוולקס ליצירת קירות אוגרי� יכול להוסי� מעט לעלות חומרי . �50%הקירות בכ

 . האלמנטי� כמו חלונות בחזיתות לכיוו� דרו� או חלונות עליוני� אינה משפיעה על העלותשאר .הבנייה
 .שמחיר� אינו מייקר את הבנייה, נדרשי� אמצעי� לאוורור מכני שיבטיח פיזור חו� או קור

 מכמות 60�80%סכו� של ימאפשרת ח, בנייה המנצלת אנרגיה סולארית לחימו� חללי� פנימיי�

 . לחימו� המבנה בחור�האנרגיה הנדרשת

 
 מרכיבי עלות 

 תשתית קונבנציונלית
 מרכיבי עלות
 תשתית ירוקה

 עלויות כלכליות

שימוש לא יעיל  מרכיבי עלויות ישירות
בצמחיה בשטחי� 

מגונני� כגו� משטחי 
 .דשא רחבי�

 .מערכות מזוג אוויר

 .סקר אקלימי
עלות אי ניצול (ריבוי שטחי� ירוקי� 

 ).קרקע לבינוי
הצללה קבועה וסילוק , יה מסיביתבני

 .מאול� של אוויר ח�
שימוש מוגבר  מרכיבי עלות תפעול

באמצעי� ליצירת 
סביבה אקלימית נוחה 

תו* צריכת אנרגיה 
ממקור מחצבי וזיהו� 

 . אוויר

תחזוקת מערכות ליצירת סביבה 
אקלימית נוחה תו* שימוש בטכנולוגיות 

 .שאינ� צורכות אנרגיה
 בצריכת אנרגיה 60�80%חיסכו� של 

 .לחימו�

לוח זמני� להחזר 
 ההשקעה

השקעה מתמשכת 
 .לאור* חיי הפרויקט

ההשקעה תוחזר באמצעות חיסכו� 
בהוצאות אנרגיה א* ככל הנראה לאחר 

 ). א� בכלל(שני� רבות 
 ס� כניסה

 
 .  החל מבניי� בודד .  החל מבניי� בודד

 עלויות סביבתיות

תרומה סביבתית לער* 
 עצמו

אוורור וקירור , פחתת הצור* בחימו�ה 
 .מכאני

תחושה נעימה ברחובות העיר ובבתי� 
 .ג� במזג אוויר קיצוני

 רצועות צמחיה מהוות חסמי� – רעש  תרומה לערכי� האחרי�
 .בקרבת מקורות רעש

 בנייה שאינה חוסמת –  זיהו	 אוויר
ניצול . רוחות מסייעת לפיזור מזהמי�
 .ו� אוויראנרגיה מתחדשת מפחיתה זיה

רצועות צמחיה גבוהה פוגעות  –צמחיה   פגיעה בערכי� אחרי�
 .בזרימת אוויר

 בניה בצפיפות נמוכה ע� – זיהו	 אוויר
מרווחי� גדולי� בי� בתי� מגדילה 

מרחקי� בי� מגורי� למוקדי תעסוקה 
בכ* מעודדת שימוש באמצעי , וצריכה

 . תחבורה
 

ריצו� בהיר מפחית התחממות א* גור� 
 .וורלסנ
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 הדגמה
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפת התמצאות

 צ
 

 חניה תת קרקעית

פני שטח הפיתוח 
 בצבע בהיר

תכנו� בהתחשבות 
 בכיווני רוחות

 גגות בהירי� או
מגרשי חניה בשיטת  מכוסי צמחיה

Open Grid 

ריבוי עצי� 
בשטח פיתוח 

 בלתי בנוי

רצועת עצי� גבוהה 
 וצפופה לחסימת

� רוחות בעונת החור

 –בניה לא צפופה 
 בתי� מרווחי� בי�

שטחי� ירוקי� 
 כחלק מרצועה ירוקה

קירות עבי� 
ליצירת מסה 

 תרמית

חממה להכנסת 
� קרינה בחור

הצללת מעברי� 
 י מבני�"ע

 צ
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 ישו	י
 מבנ�, בית בודד

 . המערבי והמזרחי של המגרש כ* שיצלו על הבית, שתילת עצי� נותני צל בחלקי� הדרומי

 . צביעת גגות בצבעי� בהירי� או מחזירי� חלקית אור או מכוסי� בצמחיה

 .ללה לתקופת הקי�פתחי� מזוגגי� לכיוו� דרו� ע� הצ

 .שימוש בחללי� שיפעלו כחממה להעברת החו� אל תו* המבנה

 .קירות מסיביי�

 .משטחי� אוגרי�, במידת הצור*

 .בידוד אלמנטי� מבטו� בקירות החיצוניי�

 .אוורור מפולש על ידי פתחי�

 .� לסירקולציה של האווירישימוש באלמנטי� מכני, במידת הצור*

 
 יישוב, שכונה

 .סקר אקלימי מקדי�הכנה של 

בניה שאינה צפופה וחסימה או אי חסימה של רוחות בהתא� , העמדת המבני� בהתחשב בתנאי האקלי�
 .  לתנאי� המקומיי�

 . נקיטת אמצעי� להקטנת פליטות חו� בשכונות הצמודות לאזורי� אורבניי� צפופי�

 .שמירת זכויות שמש לכל המבני�הבטחת אוורור ו

 .ירת מעברי� מוצללי� להולכי רגלהעמדת מבני� תו* יצ

� .שימוש בצמחיה להצללה בקי

 
 מעורבות תושבי	

 :שיתו� והדרכת תושבי� בנושאי�

 .שתילת עצי� וגינו� בשטח הפרטי �

 .  כיסוי גגות בצמחיה �

 . סדנאות לבנייה העושה שימוש באנרגיה סולארית לחימו� ובאוורור והצללה לקירור
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 אנרגיה. 3
 )סולארית(שת אנרגיה מתחד'  א3.2
 

 הגדרה
מתייחס לניצול אנרגית השמש  סולארית  הער* אנרגיה.אנרגיה סולארית היא אנרגית קרינת השמש

 .להפקת חשמל או חימו� מי� בטכנולוגיות שונות

 עקרונות
 ). נפט, פח�(הגדלת השימוש באנרגיה מתחדשת והקטנת השימוש באנרגיה ממקור מאוב�  -
 .שמלניצול אנרגית השמש לחו� ולח -
 

 תאור המערכת

  )משטחי	 סולאריי	(וולטאי	 �תאי	 פוטו

 :   חלקי� עיקריי�2המערכת מורכבת מ 
. )חשמל= וולטאי , אור  = פוטו(וולטאי�  � המשטחי�  בנויי� מתאי� פוטו–משטחי� סולאריי�  �

 מאנרגיה, DCבצורת זר� , תאי� אילו מורכבי� מחומרי� חצי מוליכי� שמפיקי� אנרגיה חשמלית
 .סולארית

 לזר�  DC– תפקידו של הממיר להמיר את האנרגיה שמגיעה מהקולטי� בצורת זר� ישר–ממיר  �
 . שמשתלב במערכת החשמל הביתיתAC –חילופי� 

קיימת אפשרות להתחבר למערכת החשמל הארצית ולמכור חשמל לרשת בשעות שפל ולקבל חשמל 
 .הארצית כללכמו כ� קיימת אפשרות לא להתחבר למערכת . בשעות שיא

 
 תפוקה

 .כמות הזר� המופקת מהתאי� תלויה בעוצמת האור ובשטח התאי�
השמש וולטאי� יש להציב� כשה� פוני� לכיוו� �בכדי להגיע לתפוקה מקסימלית של התאי� הפוטו

 ).מערב/ דרו� (
י עצמי� אלו או פנלי� "במקרה של הצבת פנלי� בסמיכות למבני� או צמחיה יש להימנע מהצללה ע

 .סמוכי�
 

 .בישראל בטבלה נית� לראות את התפוקה הממוצעת של משטחי� סולארי� בגדלי� שוני� בערי� שונות
 

 
 

 
 שעה/הספק שנתי בקילוואט

שטח 
 הקולטי	

 הספק
 מקסימלי

 

 חיפה

 

 ש"ב

 

 אילת

 ר  " מ6 
 

W700 1,090 1,185 1,220 

 ר" מ12
 

W1,500 2,275 2,500 2,550 

 ר"  מ24
 

W3,000 4,550 5,000 5,100 

 
 אחזקה

 . הפנלי� הסולאריי� אינ� דורשי� אחזקה
 .שנה 30 –ל  20אור* החיי� שלה� נע בי� 
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 .ית� להתקי� פנלי� סולאריי� כחלק ממעטפת המבנה תו* ניצול קירות וגגותנ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 קירוי חניו� על ידי פנלי�
 
 
 
 
 
 
 

             

 

 
 

 ת המבנהפאנלי� סולאריי� כחלק ממעטפ
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 מתקני� מחוברי� לרשת החשמל
 . המרת אנרגית השמש לחשמל מאפשרת את שילובה ברשת החשמל הכללית

 .כ* הופ* הצרכ�  להיות שות� בייצור האנרגיה
 

תושל� מרשת , האנרגיה החסרה, כאשר צריכת החשמל גבוהה מהאנרגיה הסולרית שמייצר המבנה
 . החשמל

 
יועבר עוד� האנרגיה לרשת , ולארית יהיה גבוה מצריכת האנרגיהכאשר ייצור החשמל מאנרגיה ס

 .במקרה זה הצרכ� מזוכה על עוד� האנרגיה. החשמל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.solarpower.co.il, הפקת חשמל מאנרגיה סולארית

 
 

תאורת : אנרגית חשמל המסופקת מהקולטי� יכולה לשמש להפעלת מתקני חשמל ברשות הרבי� כגו�
 .טעינה של מצברי� לתאורת חירו� ותאורה דקורטיבית במקומות ציבוריי�, חדרי מדרגות

 
 
 
 
 
 
 
 

 

פנלי	 סולאריי	 

ממיר מתח 

מונה חשמל 

 



 118

 לא מחוברי� לרשת החשמלמתקני� 

 .נית� להתקי� עמודי תאורה סולאריי�, במרחבי� פתוחי� או לאור* דרכי�
בר פריקה עליה� מותקני� פנלי� סולאריי� בראש העמוד ומצ, אלה עמודי תאורה סטנדרטיי�

 . בתחתיתו
 .לא נדרשת פריסת תשתיות, על כ�. כל עמוד פועל כפרט עצמאי

 
 תפעול ואחזקה

 . כדי לספק את רמת ההארה הנדרשת, שעות שמש ביו� 5 – 4 – המערכת בנויה כ* שדי ב
 .ימי גש� רצופי� 3 המצבר מאפשר אספקת אנרגיה ג� במש*

 . שני�3 – 2 יש להחלי� המצבר כל
 . חזקה שוטפת מלבד החלפת נורות כבכל עמוד תאורה רגיללא נדרשת א

  .LED או PLכיו� נית� להשתמש ג� בנורות חסכוניות יותר באנרגיה כדוגמת נורות 

 

 

                                                      
 
 

 
. יי� לאספקת אנרגיה במתקני טלקומוניקציה ואנטנות מסוגי� שוני�נית� להשתמש בפנלי� סולאר

כ* שכל תצרוכת , למתק� מוצמדי� פנלי� סולאריי� ומצבר בהתא� לדרישות האנרגיה של המתק�
 .האנרגיה שלו מסופקת באופ� עצמאי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     
 אנטנה מופעלת על ידי אנרגיה סולארית                                                         
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 )שוקת פראבולית מרכזת(מערכת טרמו סולארית 
השוקת הפראבולית היא . סולארית מרכזת את קרני השמש באמצעות שוקת פראבולית�המערכת הטרמו

במרכז השוקת עובר צינור מיוחד ). תלוי בגודל התחנה('  מ1�6במפתח משתנה בי� מראה פראבולית 
י המראות "ריכוז האנרגיה הסולארית ע.  מ ובו נוזל" ס7סולארית בקוטר �לקליטה והולכה טרמו

הנוזל הח� עובר במחליפי חו� .  מעלות צלסיוס400מחממת את הנוזל שבצינור לטמפרטורה של 
 .ור מפעיל טורבינה המסובבת גנרטור שמחולל חשמלהקיט. שמיצרי� קיטור

 
ליצור חשמל קונבנציונאלי אלא שהאנרגיה במערכת זו מגיעה מהשמש ולא  המערכת זהה למערכת

בשעות החשכה בה� אי� אנרגיה סולארית נית� להשתמש באותו המתק� כתחנת כוח הפועלת על . מפח�
 .גז
 

 תנאי� סביבתיי�
 .רק באזורי� דרומיי� לקרית גת, בישראל, ובקרינה ישירה המתאפשרתדרושה איכות קרינה גבוהה 

אי� מניעה להשתמש בשטח שנוצר .  דונ�150�200 דרוש שטח של MW  10לתחנה בגודל מינימלי של
 .מתחת לקולטי� או להתקינ� על גגות

 .שמונע פחת,  שנה באקלי� מדברי�40 שנה לכ�30אור* החיי� של התחנה מתאר* מ
 
 

 י	חימו	 מ
 .המרת אנרגית השמש לחו� מאפשרת חימו� מי� ואגירת� בדוודי� לשימוש שוט� במשק הבית

 . מס* צריכת האנרגיה בישראל�3%ניצול אנרגית השמש לצורכי חימו� מי� מהווה כ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 www.learn.snunit.k12.il/galim/news/upload/sun, קולטי שמש לחימו� מי� בבניי� מגורי�
 
 

 ישנ� קולטי� משולבי� שמנצלי� את האנרגיה הסולארית לחימו� מי� ויצירת חשמל באותו כיו�
וולטאי� והשכבה �השכבה הראשונה בנויה מתאי� פוטו, הקולטי� הללו בנויי� בשתי שכבות. משטח

 . יה בנויה ממערכת הובלת מי� לצור* חימו� מי� לשימוש שוט�יהשנ

 .ג בצורה מירבית א* יש להתחשב במחיר� הגבוה יחסיתבעזרת קולטי� אילו מנצלי� את שטח הג
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 עלותמרכיבי 

 מערכת סולארית

 . מצריכת אנרגית החשמל הביתית25%�60%מערכת סולארית ממוצעת חוסכת בי� 
 .  שנה20החזרת ההשקעה תהא תו* . משטחי� סולאריי� ה� יקרי�

 .   � החזר עלות ההשקעה בחצימערכות המשלבות אנרגיה חשמלית ואנרגיה תרמית מקצרות את זמ
 

 מתקני� לא מחוברי� לרשת

ככל שגדל המרחק בי� העמודי� וככל שנדרשת , כדאיות ההתקנה של עמודי תאורה סולאריי� עולה
 .השקעה גדולה בחיבור לרשת

 קולטי� משולבי�

 .קולטי� המנצלי� אנרגיה סולארית לחימו� מי� וליצירת חשמל ה� יקרי� יחסית
 
 

 ותמרכיבי על
 תשתית ירוקה

 מרכיבי עלות
 תשתית קונבנציונלית

 

 מערכת פנלי	 סולאריי	 - עלויות כלכליות

מערכת פנלי� סולאריי� עלות של 
 .ר מותק�" למ750 $� כ וממיר

המערכת הביתית מחוברת במקביל 
אי� אפשרות , לחיבור חברת החשמל

בשלב זה להתנתק לחלוטי� מחברת 
 .החשמל

 התקנת פנל –� עמודי תאורה סולאריי
 כל עמוד מתפקד .סולארי ומצבר פריקה

 .כפרט עצמאי
הפנלי� יכלי� להוות תחלי� לחומר 
הציפוי בבניי� ובכ* לחסו* בעלויות 

 .חומרי הציפוי

כל מרכיבי עלות חיבור 
חשמל  מחברת החשמל 

י "מגולמי� במחיר שנקבע ע
הרשות לחשמל עבור חיבור 

 .חדש
מחיר זה מגל� בתוכו את 

, ת מערכת המדידהעלויו
מערכות הולכה במתח נמו* 

חדרי שנאי� , ובמתח גבוה
 ). חכותחנת (מערכת יצור 

 

מרכיבי עלויות 
 ישירות

 

� .המערכת אינה מצריכה טיפול שוט
 . שני�2�3 החלפת מצבר כל 

עלויות התפעול מגולמות 
בתשלו� החודשי לחברת 

החשמל וה� כוללות בתוכ� 
, את השכר לעובדי�

אחזקה , שוטפי�טיפולי� 
 .'וכו

 מרכיבי עלות תפעול
 

 . שנה15�20 
 

לוח זמני� להחזר 
 ההשקעה

 ס� כניסה מרמת הבית .מרמת הבית

 עלויות סביבתיות

 .צמצו� הפקת החשמל ממקור פוסילי
 

תרומה סביבתית  
 לער* עצמו

הפחתת פליטת גזי חממה  – זיהו	 אוויר
 .רלאווי

תרומה לערכי�  
 האחרי�

 בערכי� אחרי�פגיעה   
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 מערכת טרמו סולארית
 . התקנת מערכת מסוג זה כלכלית באר� רק באזורי� דרומיי� לקרית גת �
 .10MWתחנה טרמו סולארית בהספק מינימלי מייצרת  �
 . דולר5,000 � מותק� לתחנה בגודל זה הוא כ KW 1עלות  �
 . חשמל1MW דונ� ליצור 15נדרש שטח של  �
 . עלות החשמל המיוצר צונחת למחיר עלות התחזוקה בלבדמרגע החזר ההשקעה הראשונית �
 
 

 מרכיבי עלות
 תשתית ירוקה

 מרכיבי עלות
 תשתית קונבנציונלית

 

 עלויות כלכליות

 מיליו� דולר 55השקעה ראשונית של 
עבור תחנה בגודל מינימלי שמספקת 

MW10 . 
מחיר זה מגל� בתוכו את כל מרכיבי 

 .המערכת מלבד החיבור לרשת החשמל
 

 

מרכיבי עלות תשתית 
החשמל הקונבנציונלית   
י "מגולמי� במחיר שנקבע ע

הרשות לחשמל עבור חיבור 
 .חשמל חדש

מחיר זה מגל� בתוכו את 
, עלויות מערכת המדידה

מערכות הולכה במתח נמו* 
חדרי שנאי� , ובמתח גבוה

 ). תחנת כח(ומערכת יצור 

מרכיבי עלויות 
 ישירות

 

, צומצ� ומיומ�החזקת צוות עובדי� מ
   .טיפולי� ותיקוני� שוטפי� למערכת

 
 

עלויות התפעול מגולמות 
בתשלו� החודשי לחברת 

החשמל וה� כוללות בתוכ� 
, את השכר לעובדי�

אחזקה , טיפולי� שוטפי�
 .'וכו
 

 מרכיבי עלות תפעול
 

 . שנה10�12
 

לוח זמני� להחזר 
 ההשקעה

הקמת תחנה מסוג זה כלכלי רק 
 .יי� לקרית גתבאזורי� דרומ

 .MW10גודל תחנה מינימלי הוא 
 מגה 1 דונ� להפקת 15דרוש שטח של 

 .וואט חשמל

 ס� כניסה 

 עלויות סביבתיות

 .צמצו� הפקת החשמל ממקור פוסילי
תרומה סביבתית  

 לער* עצמו
 הפחתת פליטת גזי חממה – ירוזיהו	 או

 .רלאוויומזהמי� 
 

תרומה לערכי�  
 האחרי�

 י� אחרי�פגיעה בערכ  
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 הדגמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שמש ופנלי� קולטי 
פוני� ( סולאריי�

 )לכיוו� דרו�

מתק� תקשורת 
י אנרגיה "מופעל ע

 סולארית

עמודי תאורה 
  סולאריי�

 )פ"מותקני� בשצ(

 מפת התמצאות

 צ
 

 צ
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 יישו	

 בית 

 .העמדת המבנה כ* ששיפוע הגג העיקרי פונה לצד דרו�

 .התקנת פנלי� סולאריי� בשטח הגג וכחלק מקירוי פרגולות

 .שימוש בגופי תאורה סולאריי� לתאורת ג�

 .התקנת קולטי שמש לחימו� מי�

 

 מבנ�

טעינת מצברי� לתאורת חירו� והזנת הפיקוד של , תאורת חדרי מדרגותשימוש באנרגיה סולארית ל
 .מערכות השקיה

 .שימוש בעמודי תאורה סולאריי� להארת חניוני�

 

 יישוב, שכונה

מתקני� מסוג זה פועלי� בעיקר בשעות היו� כ* . התקנת פנלי� סולאריי� במבני ציבור ובתי ספר
 .ה ויהיו עודפי� ה� יקוזזו  מחשבו� החשמלבמיד. שניצול האנרגיה הסולארית יהיה מרבי

 .פי� ובפארקי�"שימוש בעמודי תאורה סולאריי� בשצ

 .שלטי רחובות ותחנות אוטובוס על ידי אנרגיה סולארית, הזנת שלטי חוצות

 

 מעורבות תושבי	

  .אופ� ההתקנה והשימוש של מערכות המנצלות אנרגיה סולארית, מידע על אנרגיה סולאריתהבאת ה

 . להביא בחשבו� כי עלות הפנלי� תהיה ברובה על חשבו� התושבי�יש
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 אנרגיה. 3
 )רוח(אנרגיה מתחדשת '  ב3.2

 

 הגדרה
נית� להמיר את אנרגית הרוח לאנרגיה ). רוח(אנרגית רוח היא אנרגיה קינטית המתקבלת מזרימת אוויר 

 .ל ידי גנרטורמכנית של סבוב מערכת להבי� או כנפיי� וזו הופכת לאנרגיה חשמלית ע

 

 עקרונות
 ). נפט, פח�(הגדלת השימוש באנרגיה מתחדשת והקטנת השימוש באנרגיה ממקור מאוב�  -
 .ניצול אנרגית הרוח להפקת חשמל -
 

 תאור המערכת

 חוות רוח

חוות אלו מוקמות כדי לייצר חשמל וכדי למכור אותו . השימוש המקובל בטורבינות רוח הוא בחוות רוח
 . החשמללצרכני� או לחברת

 
מוזיל את עלות . יוצר יתרו� לגודל מבחינה טכנולוגית וכלכלית, הקבצת מספר טורבינות בחוות רוח

 . הקמת התשתית ואת מחיר העברת האנרגיה
 

ניצול אנרגית הרוח הוא הכלכלי , מכל האמצעי� הקיימי� להפקת אנרגיה המנצלת מקורות מתחדשי�
פוטנציאל ייצור חשמל בטורבינת רוח הוא ביחס למהירות מכיוו� ש. בהשוואה למחירי השוק, ביותר

יש צור* במדידות מדויקות כדי להערי* נכו� את כמות האנרגיה השנתית אשר , הרוח בחזקה שלישית
 .היא גור� קריטי בהחלטה להקי� טורבינות רוח, בחירת המיקו�, על כ�. נית� להפיק באתר מסוי�

 

 תנאי	 סביבתיי	

 .  נרחבחוות רוח דורשת שטח
 

 . להיות ממוקמת באתרי� בה� יש עוצמת רוח גבוהה כמו רכסי הרי� חוות הרוחעל
נוצרת התנגשות בי� הרעיו� לנצל אנרגיה , על כ�. רכסי ההרי� ה� אזורי� רגישי� מבחינה נופית

 .ללא מגע יד אד�, מתחדשת לבי� הרצו� לשמור מרחב פתוח ונצפה
 

נדרש להרחיק� , על כ�. תנועת הכנפיי� וכתוצאה מפעולת הגנרטורטורבינות רוח יוצרות רעש כתוצאה מ
 .ממקו� יישוב

במדינת ישראל עובר אחד מצירי נדידת הציפורי� . פעולת טורבינות הרוח עלולה לפגוע בציפורי� נודדות
נית� להקטי� את הסכנה לציפורי� על ידי . החשובי� ויש להבטיח שטורבינות הרוח לא יוצבו בציר זה

 .כ* שיראו לציפורי� במעופ�, ת הלהבי� והקטנת מהירות�הגדל
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 www.enconsol.co.il, מפת האזורי� האפשריי� להקמת טורבינות רוח בישראל
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 טורבינות 10 ומוצבות בה 1993החווה הוקמה בשנת . בתל עסניה ברמת הגול� פועלת חוות רוח
 .מ" ק1 מטר וה� פרושות על רצועה באור* של 30 גובה כל טורבינה הוא .גה וואט חשמל מ�6המייצרות כ

 
 

 
 

 http://science.cet.ac.il/science/electricity/environment, אתר הטורבינות בתל עסניה
 

תוכנית להקמה של טורבינות גדולות בהרבה " מי גול� אנרגיות רוח"לאחרונה הגישה חברת 
 .ש" מיליו� קוט44הטורבינות החדשות יפיקו . פועלות כיו� בתל עסניהמהטורבינות ה

בהשוואה לטורבינות ,  מטר50 מטר ואור* הלהבי� הוא 80הטורבינות החדשות מתנשאות לגובה של 
 .   ' מ18 �ואור* הלהבי� מגיע ל '  מ30הקיימות שגובה� 

ההשפעה הצפויה על נדידת נבדקת בפרוטרוט , במסגרת תסקיר השפעה על הסביבה של היתכנות
 .הציפורי�

 
�כ* שגובה הלהבי� יהיה גבוה בכ, הטורבינות מורכבות על גג בית. נית� למצוא טורבינות לשימוש ביתי

כושר הייצור המרבי שלה� כיו� . ש" קמ5ה� פעילות ג� ברוח קלה במהירות של .  מטר מעל כל מכשול10
ביתית החשמל המיוצר נאגר במצברי� או מועבר במקרה של התקנת טורבינה .  וואט400�750הוא 

הטורבינה הביתית אינה מתאימה להתקנה באזורי� אורבניי� מכיוו� .  לרשת החשמל, במקביל לשימוש
ג� במקרה של , עקב משטר הרוחות הנמו* באר�. שאי� בה� תנועת אוויר מספקת להנעת הלהבי�

 .  מהספקה המקסימלי50% יגיע הספקה רק עד, התקנת טורבינה ביתית בשטח פתוח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 אגירה במצבר ואפשרות העברה לרשת החשמל, טורבינה ביתית
www.windenergy.com/applications/grid-tie.html 
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 עלותמרכיבי 
 

 .1993 מליו� דולר במחירי שנת 7עלות ההקמה של חוות הטורבינות ברמת הגול� הייתה 

 . דולר�1,000 קילוואט היא כ1וח המספקת עלות התקנה של טורבינת ר
המחיר משתנה .  מליו� דולר�13.5 קילוואט היא כ1,500עלות ההתקנה של טורבינת רוח המספקת 

 .בהתא� לדרישות הספציפיות בכל אתר וסוג הטורבינה
 

 . שני�7 עד 5נית� להחזיר את ההשקעה על ההתקנה תו* 
 

 מרכיבי עלות
 תשתית ירוקה

 מרכיבי עלות
 שתית קונבנציונליתת

 

 עלויות כלכליות

מרכיבי העלות כוללי� רכישה של 
קניה של שטח /השכרה, הטורבינות

גנרטורי� ותשתיות , להקמת החווה
חשמל להובלת החשמל עד לנקודת 

 .החיבור לרשת החשמל
 �עלות ההקמה של חוות רוח היא כ

 . לקילו וואט מותק�1,000$
 

י� חוות רוח אינה יכולה להוות תחל
בלעדי להספקת החשמל כיוו� שיצור 

החשמל משתנה ע� מהירות הרוח ולכ� 
 .יש להקי� מערכת אספקה כפולה

 כל מרכיבי עלות חיבור חשמל  
מחברת החשמל מגולמי� במחיר 

י הרשות לחשמל עבור "שנקבע ע
 .חיבור חדש

 
מחיר זה מגל� בתוכו את עלויות 

מערכות הולכה , מערכת המדידה
חדרי , תח גבוהבמתח נמו* ובמ

 ). תחנת כח(שנאי� ומערכת יצור 
 

 מרכיבי עלויות ישירות
 

, החזקת צוות עובדי� מצומצ� ומיומ�
, טיפולי� ותיקוני� שוטפי� למערכת

 .ארנונה

עלויות התפעול מגולמות 
בתשלו� החודשי לחברת 

החשמל וה� כוללות בתוכ� את 
טיפולי� , השכר לעובדי�

 .'אחזקה וכו, שוטפי�

 י עלות תפעולמרכיב
 

לוח זמני� להחזר   . שני�5�6
 ההשקעה

ס� הכניסה מתבסס על מדידות 
מדויקות בשטח כדי לאפיי� את משטר 

הרוחות במקו� ולבחו� את כדאיות 
 .ההקמה

 ס� כניסה 

 עלויות סביבתיות

 צמצו� הפקת החשמל ממקור פוסילי
 .)מחצבי� מתכלי�(

תרומה סביבתית לער*  
 עצמו

הפחתת פליטת גזי חממה  – ראיכות אווי
 .רלאוויומזהמי� נוספי� 

תרומה לערכי�  
 האחרי�

  .רעשזיהו� ,  נצפות– פגיעה בנו 
 .נדרש תסקיר השפעה על הסביבה

 פגיעה בערכי� אחרי� 
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 הדגמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 יישו	

 מבנ�, בית

 .מתאי�טורבינת רוח ביתית כאשר קיי� משטר רוחות 

 
 יישוב, שכונה

 .במידה וקיי� משטר רוחות מתאי�, חוות רוח באתר סמו*

 

 מעורבות תושבי	

� .מידע על השפעת אנרגיה ממקורות מאובני� על התחממות כדור האר

 .אופ� ההתקנה והשימוש של מערכות המנצלות אנרגית רוח, מידע על אנרגיה ממקורות מתחדשי�

 . כבעלי מניות,וס ההו� להקמהנית� לערב את התושבי� בשלב גי

 
 

 מפת התמצאות

 צ
 

טורבינות רוח 
 �מותקנות מחו
 לאזור המגורי�

 

 צ
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 אנרגיה. 3
 אנרגיה מביו גז 3.3

 

 הגדרה
פחמ� דו חמצני וגזי� נוספי� הנפלטי� מתהליכי פירוק פסולת אורגנית , ביו גז הוא תערובת של מתא�

 . הוא המקור להפקת אנרגית חו� או אנרגית חשמל(CH4)גז המתא� . בתהלי* אנארובי
 

 עקרונות
 .שימוש באנרגיה ממקורות מתחדשי�הגדלה קבועה של ה -
 .לצורכי הפקת חשמל וחימו� על ידי שרפתו, ניצול גז המתא� כתוצר פסולת אורגנית -
 .הגורמת לאפקט החממה, מניעת פליטה לאוויר של תחמוצת חנק� -
 

 תאור המערכת
 פסולת אורגנית

פסולת , ות ולולי�פסולת אורגנית מצויה במתקני טיפול בשפכי� ובפסולת מוצקה כגו� פסולת מרפת
 .מתעשייה חקלאית ופסולת ממפעלי מזו�

 .דרושי� תהליכי הכנה המתאימי� לכל סוג פסולת, על מנת להשתמש בפסולת מסוגי� שוני�

 .Bio Digestersמערבלי� את סוגי הפסולת ומכניסי� אות� למכלי תסיסה  , לאחר ההכנה

 ).ללא חמצ�(הפקת הביו גז נעשית בתהלי* אנארובי 

 
משמש להפקת חשמל ולחימו� של מתקני� חיצוניי� כמו ,  המתא� המשתחרר מתהלי* העיכולגז

 . מבני�, תהליכי ייצור תעשייתי, לולי�, חממות

� .לפירוק הפסולת, )קוגנרציה(נעשה ניצול גז המתא� בתהלי* סגור , בנוס

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 www.energy.gov.il/demo/osem.htm, מיכל אגירה ומיכל תסיסה
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 :הפקת אנרגיה מסוגי פסולת שוני�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 איגוד ערי� לאיכות הסביבה אג� בית נטופה, שפכי�
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.energy.gov.il/demo/hec.htm, פסולת מוצקה
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 הפקת חשמל
 .הפקת חשמל מביו גז דורשת מתק� התמרה הכולל מער* לצינו� הגז וגנרטור

החו� הנקלט על ידי  מערכת הקירור של . ור מונע על ידי אדי קיטור אשר מופקי� משרפת הביו גזהגנרט
 ).קוגנרציה(המתק� עובר שימוש חוזר לזירוז התהלי* האנרובי במכלי התסיסה 

 .ש" קווט5.2נית� להפיק בממוצע , ג פסולת אורגנית" ק�1הנוצר מעיכול של כ, ק ביו גז" מ�1מ

חלקו מומר ,  אל� וולט20מופק חשמל במתח של , פול בפסולת שמפעיל קיבו� עברו�באתר הטי, לדוגמא
 .שאר החשמל מועבר לתצרוכת הקיבו�,  וולט לצורכי מתק� הפקת החשמל400למתח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 

 www.energy.gov.il/demo/mekorot/1.htm, מערכת הפקת חשמל מביו גז
 
 

 
 רי לוואיתוצ

 :תהלי* ההפקה של ביו גז תור� לסביבה

 .הקטנת פליטת גזי� התורמי� לאפקט החממה �

לדישו� וכמזו� , הקטנת כמויות הפסולת האקולוגית על ידי שימוש בבוצה לאחר תסיסה �
 .לדגה ולבעלי חיי� אחרי�

 .לחקלאות ולמערכות קירור, שימוש בפחמ� הדו חמצני שנפלט בתהלי* הפקת הביו גז �
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 עלותמרכיבי 
 . שנה20 מש* מגה וואט לשעה ל1ק פסולת מאפשר הפקה של " מליו� מ1

מספקת ,  מליו� טו� אשפה באתר הפסולת האזורי בקיבו� עברו� לדוגמא2.5 � כמות החשמל הנוצרת מ
 . מתצרוכת החשמל של הקיבו� לרבות מפעל ברמד30%�40%

 .  קיבו� עברו� הייתה כמיליו� דולרבשנאי� ובכבלי החיבור ל, ההשקעה בגנרטור

 . שני�4החזר ההשקעה על מתק� ההתמרה הוא תו* 

 . מליו� דולר�4מעכל היא כ�עלות הקמה של מתק� ביו

 
 מרכיבי עלות 
 תשתית ירוקה

 מרכיבי עלות 
 תשתית קונבנציונלית

 

 עלויות כלכליות

גז לחשמל �הקמת מתק� התמרה של ביו
 גנרטור ,הכולל מערכות לצינו� הגז

להפקת חשמל ותשתית להולכת החשמל 
 .עד לנקודת החיבור לרשת

ג� מערכת זו דורשת גיבוי של מקור 
� .אספקה נוס

כל מרכיבי עלות חיבור חשמל  
מחברת החשמל מגולמי� במחיר 

י הרשות לחשמל עבור "שנקבע ע
 .חיבור חדש

מחיר זה מגל� בתוכו את עלויות 
מערכות הולכה , מערכת המדידה

חדרי , ח נמו* ובמתח גבוהבמת
 ). חכותחנת (שנאי� מערכת יצור 

 

מרכיבי עלויות 
 ישירות

 

י "טיפולי� והחזקה שוטפת של המתק� ע
 .צוות מצומצ� ומקצועי

עלויות התפעול מגולמות 
בתשלו� החודשי לחברת 

החשמל וה� כוללות בתוכ� את 
טיפולי� , השכר לעובדי�

 .'אחזקה וכו, שוטפי�

 פעולמרכיבי עלות ת
 

 . שני�3�4
 

לוח זמני� להחזר 
 ההשקעה

, מרמת השכונה או לפי צריכת חשמל
 .למשל למפעל או לאזור תעשייה

מרמת השכונה או לפי צריכת 
למפעל או לאזור , חשמל למשל

 .תעשייה

 ס� כניסה
 

 עלויות סביבתיות

תרומה סביבתית   .צמצו� הפקת החשמל ממקור פוסילי
 לער* עצמו

 מטמנותמ גז �ביו ניצול – זיהו	 אוויר
 . במקו� לשרו� אותו

 
 

תרומה לערכי�  
 האחרי�

 פגיעה בערכי� אחרי�  
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 הדגמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 יישו	
 יישוב

 .שימוש בחשמל או בחו� המופק מגז מתא� יכול לתת מענה לכל צריכת האנרגיה או לחלקה

 .חשמל על חסרי� ולהזדכות על עודפי אנרגיהנית� לקבל גיבוי מחברת ה

 

 מעורבות תושבי	

 .מידע על הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשי�

 .כאב� יסוד לשימוש בביו אנרגיה, מעורבות התושבי� בנושא הפרדת פסולת ביתית

שפליטתו לאוויר גורמת (יצירת תהלי* לימודי מדגי� של הטיפול בפסולת אורגנית וניצול גז המתא� 
 .ליצירת אנרגיה זמינה, באופ� מועיל) ממות כדור האר�להתח

 

 

 

 מצאותמפת הת

 צ
 

מתק� טיפול בפסולת 
אורגנית להפקת 

 חשמל מביו גז

 

 צ
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 צמחיה מקומית לאור* שבילי 
 מעלה צביה שוביהי

 איכות הסביבה. 4
  צמחיה4.1

 הגדרה
היא צמחיה המתבססת על מערכות טבעיות וניצול מינימלי של , צמחיה התומכת בתכנו� בר קיימא

 .משאבי� מתכלי�
                                                                                                        

 עקרונות

שימוש בצמחיה מקומית שאינה דורשת השקעת משאבי�  -
 .'דישו� וכו, כיסוח ,  כגו� השקיהמרובי�

 .להקטנת זיהו� אוויר  ושימוש בצמחיה לשיפור אקלימי -

 . שמירה על מגוו� אקולוגי -

 ".עירונייער " לקבלת עצי� וצמחי� מעוצי�יצירת רצ� ירוק של  -
 .שימוש בצמחיה חסכונית במי� -

 .שימוש בצמחייה לייצוב מדרונות ולעיצוב טופוגרפי של השטח -

 .שימוש בצמחיה לשיפור קליטת מי נגר וטיהור מי� -

  ).'תבליני� וכו, פירות (מסורת נופית ותרבותית מקומית וכ� בצמחיית תועלת שימוש בצמחיה ע�  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תאור המערכת 
 צמחיה מקומית

 עמידה למחלות ובעלת ,באופ� טבעיבאתר יה הגדלה צמח
המשאבי� הנדרשי� לתחזוקה . התאמה אקלימית גבוהה

בכל אזור גיאוגרפי . נמוכי� בדר* כלל של צמחיה זו ה� 
ייבחנו הצמחי� האופייניי� וחברות הצמחי� המקומיות 

 . כחלופה ראשונית לשימוש בתכנו� הצומח
  

נית שתשתלט על יש להימנע משימוש בצמחיה פולש
יש ליצור חי� ירוק . הצמחיה הטבעית ותדכא אותה

במקומות בה� יש סכנה שצמחיית תרבות תפלוש לשטחי� 
 .בעלי ער* צמחי גבוה ותזה� את הסביבה זיהו� גנטי

 
כחלק מהתכנו� מומל� לנסות ולשמר� , שיחי� או צמחי� אחרי� באתר, במידה וקיימי� עצי�

או שהיא נדירה ואופיינית , � לגבי צמחיה שאינה נוטה להתחדש בקלותבעיקר נכוני� הדברי. החדש
�כי ביחידות אלו נשמרת האקו, מאשר עצי� בודדי�, עדי� לשמור יחידות חורש שלמות. למקו�

 .סיסטמה המורכבת מצמחי� ובעלי חיי�
 

 

 שיקו� נופי בעזרת צמחיה 
 6טבעית בכביש 

 שטחי חידור מי נגר
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עצי� בעלי נו� רחב מצלי� ומשפרי� את 
 עי� גדי, אקלי� היקרומ

 .יש להמנע מצמחיה הדורשת טיפול מסיבי באמצעי� מכניי�
 . חזוקה גבוהה בדר* כללצמחיה מקומית אינה דורשת ת

 
שימוש במכסחות ובאמצעי גיזו� ע� מנוע גורמי� לניצול 

יש להפחית . לזיהו� סביבתי ולרעש סביבתי, דלק מתכלה
הוא אחד  דשא. בצמחיה הדורשת כיסוח וגיזו� תכופי�
�השימוש , על כ�. מסוגי הצמחיה הדורשי� כיסוח תכו

 .שטחבדשא ייעשה בצורה מבוקרת בהתא� לשימושי ה
צמחיה הדורשת שימוש באמצעי הדברה או דישו� 

צמחיה מקומית היא . המזהמי� את הקרקע אינה רצויה
על כ� דורשת פחות השקעה בהדברה או , חזקה ועמידה

 . לעומת צמחי� מיובאי� או פרחי עונה, דישו�
 

 �ו שימוש על ידי שימוש בחומרי הדברה ביולוגיי� א, ממשק תחזוקה ידידותי לסביבהיש להעדי
 . בבעלי חיי� לכיסוח מבוקר של צמחיה

 
   

  והקטנת זיהו	 אוירצמחיה לשיפור אקלימי

 10 עד �3באזורי� עירוניי� הטמפרטורה גבוהה ב
בימי� , ביחס למקומות אחרי�, מעלות צלזיוס

חו� זה גור� לצריכת אנרגיה למיזוג . חמי�
עצי� ממלאי� . אוויר ומגביר את אפקט החממה

 . וב ביכולת למזג את האווירתפקיד חש

 מכמות 95%נו� מפותח של ע� יכול להפחית עד 
צמחיה להצללה לאור* רחובות ובשטחי . הקרינה

הגנה מפני , יכולה לספק הצללה, בילוי בעיר
ראו ער* מיקרו (רוחות והגנה מהתאיידות 

 ).אקלי�

שילוב של עצי� במדרכות הוא חיוני באקלי� 
� בשלב התכנו� שלנו וצרי* להילקח בחשבו

 .המוקד�

על פי הנחיות משרד  (צמחיה שהוכיחה את עצמה כעמידה לזיהו� אוויריש לעודד שימוש ב
באיי ,  בצידי דרכי� ומתאימה לשתילה )החקלאות

 .תנועה וברחובות סואני�

 
 שמירה על מגוו� אקולוגי

אחד האמצעי� להגנה על צמחיה היא שמירה על 
גי מבטיח הישרדות מגוו� אקולו. מגוו� אקולוגי

כלל הצמחיה ג� במקרה של   מחלה או פגיעה 
יש להקפיד ליצור מגוו� של עצי� . באחד הצמחי�

 .וצמחי� באותו ישוב
 

ישנ� צמחי� שמעודדי� נוכחות חיובית של בעלי 
יש להכיר ולנסות לשלב צמחי� אלו . חיי� באתר

 .במקומות המתאימי�
 

  "יער עירוני" רצ  של צמחיה ליצירת 
במקומות רבי� זהו המפלט . היער העירוני מורכב מכל העצי� והצמחי� המעוצי� באזור העירוני

צמרת . חרקי� ויונקי� קטני� מוצאי� בו את מקומ�, ציפורי�. האחרו� בו יכול להתקיי� טבע עירוני
 ".זכויות אויר"רציפה של עצי� היא לפעמי� המקו� היחידי בו יש לה� 

שדרות , ר מחיבור של חורש טבעי או יער טבעי שנשמר בתו* המרק� העירונירצ� כזה יכול להיווצ
 . רחובות ע� עצי� ושטחי� ציבוריי� פתוחי� לכדי מערכת אחת רצופה, בערי�

רשות הייעור האמריקני ממליצה . יש ליצור הזדמנויות לשתילת עצי� בכל מקו� אפשרי במרחב העירוני
 :ירוניי�על האחוזי� הבאי� לייעור באזורי� ע

 מגוו� צמחיה בג� של אמריק� קולוני בירושלי�

המשמש ,  באזור מוגבלותמדשא
 לפעילות כחלק מפארק
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 . באזורי עסקי�15%
 . באזורי מגורי� עירוניי�25%
 . באזורי� פרבריי�50%
 . ממוצע כלל עירוני50%

� .הכוונה היא לכסוי של השטח בצמרת הע
 

 צמחיה חסכונית במי	
 התאמה לאזור גיאוגרפי

באזורי� . כמות המשקעי� והתאמה לנו� המקומי, בחירת צמחיה בהתא� למיקו� הגיאוגרפי
 . ליצירת מיקרו אקלי� נוח, יי� ייעשה שימוש מצומצ� בצמחיה עתירת השקיהדברמ
 

 התאמה לשימושי קרקע
תיעשה הפרדה בי� אזורי� בה� שימוש הקרקע הוא אינטנסיבי לבי� אזורי� בה� שימוש הקרקע הוא 

השימוש . השימוש בדשא יוגבל לאזורי� בה� הוא משמש כמשטח לפעילות ולהתכנסות. אקסטנסיבי
 .נקודות נבחרות שיש לה� משמעות בתכנו� הנופיבצמחיה עתירת השקיה יתמקד ב
 

 התאמה למקורות מי� זמיני�
יותא� סוג , באזורי� בה� יש אפשרות לשימוש במקורות מי� חליפיי� כגו� מי� מליחי� ומי� מושבי�

 .הצמחיה למקורות אלו
 

 צמחיה לייצוב מדרונות
לצור* אחיזת , יפה על פני צמחיה בעלת שורשי� שיפודיי�עד, צמחיה בעלת מערכת שורשי� רחבה

 .מדרונות
יכולה למנוע סח� קרקע ולאחוז , בעיקר צמחי כסוי נמוכי� ומשתרעי�, צמחיה בעלת קצב גידול מהיר

 . זמ� קצר לאחר השתילה, היטב במדרונות
ע� , בטווח מיידילאחיזת קרקע , שילוב צמחיה עשבונית או מרבדי צמחיה עשבונית הגדלי� במהירות

 .צ ובכביש חוצה ישראל"בנושא זה הצטבר ניסיו� רב  במע. שיחי� וצמחי כסוי שקצב גידול� איטי יותר
 

 לשיפור חלחול וטיהור מי נגרצמחיה 

, לאיי תנועה ולערוגות מונמכות, המי� יזרמו לפסי ירק. יצירת מערכת ניקוז מי נגר משולבת ע� צמחיה
ה� יוזרמו למקומות בה� יש אפשרות חלחול למי , בהמש*. ווצרות�קרוב ככל האפשר למקו� הי

מקומות פוטנציאליי� לחלחול ה� . תו* שימוש באגני� ירוקי� ע� צמחיה מתאימה לטיהור מי�, תהו�
יוצרת ג� חזות , מערכת הניקוז המשולבת בצמחיה). ראו ער* מי נגר(אזורי חי� ופארקי� , גדות נחלי�

 .נעימה
  

להעביר , מבוסס על יכולת� של צמחי� הגדלי� בסביבה רוויה, ר של מי� על ידי צמחי�תהלי* הטיהו
חמצ� אל מערכת השורשי� ולהפריש חומרי� שיוצרי� בית גידול אופטימלי למיקרואורגניזמי� 

, אגמו�, סמר, צמחי� המתאימי� לטיהור מי� ה� קנה). ראו ער* ביוב והשבה(המפרקי� מזהמי� 
, בקופה, צמחי� משתרעי� המתאימי� א� ה� למטרה זו ה� ספלילה. וקנה הודיתכלה , שנית, גומא

 .ביצ� ועוד, בוצית, מיקרונטו�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שימוש בצמחייה ע	 הקשרי	 קהילתיי	 ותרבותיי	
להבי� את , חשוב להיות בקשר ע� התושבי�. יש יתרו� לשימוש בצמחייה שמדברת אל לב האוכלוסיה

יש סיכוי שצמחיה מסוג זה תישמר . לשתול צמחיה שמעוגנת במסורת ובתרבותההקשרי� התרבותיי� ו
שולבו לאחר שיחה ע� התושבי� צמחי� , בפארק שתוכנ� ברמת בית שמש: לדוגמא. טוב יותר

בג� . בפארק ברהט שולבו צמחי פרי ובוסת� וצמחי מרפא מהמסורת הבדואית. המוזכרי� בשיר השירי�
 .לשימוש הקהילה, לתי צמחי מאכל כגו� בננה ותירסבמקסיקו שולבו בפרויקט קהי

 טיהור מי� בעזרת צמחיה
 צמחי עפרה בציפורי

 דוגמא לתעלה לקליטת מי נגר לאור*
 כביש מקומי בשילוב ע� צמחיה
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 עלותמרכיבי 
השקיה ואחזקה של עצי� נמו* בהשוואה לעלות של אמצעי� אחרי� ליצירת דפוס , המחיר של שתילה

 .חיי� בר קיימא
 
 

 מרכיבי עלות  
 תשתית קונבנציונלית

 מרכיבי עלות 
  ירוקהתשתית 

 עלויות כלכליות

מרכיבי עלויות 
  ישירות

השקיית צמחיה , שתילת, אספקת
�מובאת לאתר לפי תכנו� אדריכלי

עקירת צמחיה או חישו� שטח , נופי
 .בהתא� לתכנו�

שימור צמחיה  –אספקת צמחיה 
קיימת ואספקת צמחיה מקומית 

 . ממקורות אחרי�
שימוש בצמחיה  –סוגי הצמחיה 

, מגוונת לצור* יצירת מגוו� אקולוגי
ו� בעלי ושימוש בצמחיה המעודדת קי

–) טבע אורבני(חיי� וציפורי� בעיר 
אי� הבדל בעלויות הצמחיה בהשקעה 

 .הראשונית
 

שימוש בחומרי הדברה ודישו�  מרכיבי עלות תפעול
שימוש במי� , לדיכוי עשביה

שימוש , להשקיה לפי התכנו�
באמצעי� מכניי� לכיסוח מדשאות 

 .ושיחי�

שימוש באמצעי� ביולוגיי� או 
, למניעת עשביה) 'וכדחיפוי (מכניי� 

 , שימוש מינימלי במי�
 ,צמצו� אמצעי� מכניי� לכיסוח

שינוי אופ� חישו� השטח כדי לשמור 
 . זרעי� של צמחיה מקומית

אמצעי� אלו יכולי� להיות זולי� 
אול� בגלל אופ� , יותר למשתמש

ולכ� יותר , השימוש ה� פחות נפוצי�
המחיר יכול להשתנות בכפו� . יקרי�

 .שימושלתפוצת ה
  

לוח זמני� להחזר 
 ההשקעה

 מיידי 

 .מרמת המבנ� .מרמת המבנ� ס� כניסה
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 מרכיבי עלות  

 תשתית קונבנציונלית
 מרכיבי עלות 

  ירוקהתשתית 

 עלויות סביבתיות

תרומה סביבתית לער* 
 עצמו

 הגדלת המגוו� הביולוגי 
ושימור הצמחיה המקומית בעלת ער* 

 .אקולוגי וחינוכי
 

  צמחיה חסכונית במי� –חסכו� במי	 .לפי סוג הצמחיה רומה לערכי� אחרי�ת
 .לפי אזורי האר� השוני�

 שימוש בצמחיה בעלת – ביוב והשבה
יכולת לטהר מי� לצריכה חוזרת 

 .באגני� ירוקי�
הפחתת השימוש באמצעי  –אנרגיה 

 .החזקה עתירי אנרגיה
שימוש בצמחיה  –נוחות אקלימית 
, ונעת התאיידותמ, היוצרת הצללה

 .אקלי��ועוזרת ביצירת מיקרו
שימוש בצמחיה  –זיהו	 אויר 

 .המפחיתה זיהו� אויר
 

צמחיה עתירת השקיה וצמחיה לא  פגיעה בערכי� אחרי�
, מקומית יכולה להביא לבזבוז מי�

ולשימוש מוגבר בחומרי הדברה 
 .הגורמי� לנזק סביבתי בריאותי

 שימוש בצמחיה –טיפול בקרקע 
 דרכי� ובמדרכות יכול להיות בצידי

מנוגד לרצו� לחסו* בשטח , עתיר שטח
 .ולרכז תשתיות
 שימוש בצמחיה –שיתו  הציבור 

 מקומית או בעלת השתנות עונתית 
)�יכול להיות מנוגד ) הצהבה בקי

רצו� לרצ� של . ( לרצו� התושבי�
 ). פריחה ומראה ירוק

 
 
 
 
 



 139

 הדגמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, יצירת גני� קהילתיי�
 שימוש בצמחי תועלת

 שימור צמחיית הנחל

 צמחיה מקומית

 שימוש בצמחיה
 �חסכונית במי

שיקו� נופי בעזרת 
 צמחיה מקומית

שימוש בצמחיה 
מתאימה לטיהור 

 מי נגר

דשא רק באזורי 
 התכנסות

פ באזור "יצירת שצ
 בעל ערכי טבע

יצירת רצ� שטחי� 
 פתוחי�

אזור פיתוח 
 אינטנסיבי

עצי רחוב ליצירת 
  מיקרו אקלי�

 הקשרי� צמחיה ע�
 לתרבות המקומית

שימוש מושכל � בסמו* למגורי�
 )המעטה באלרגני�( .בצמחי�

 ג� שכונתי

 ג� קהילתי

 ג� קהילתי

 ג� קהילתי

 ג� קהילתי

אזור פיתוח 
אקסטנסיב

 י

הפארק 
 העירוני

שמירה על מגוו� 
 אקולוגי

  –פיתוח אקסטנסיבי 
 חורשה

 צמחיית נחל

 מדשאה –וח אינטנסיבי פית
 וצמחיה עתירת השקיה

 גני� קהילתיי�

 צמחיה לטיהור מי נגר

 עצי רחוב 
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 בוסת� המשמש צרכי משפחה
 נחל המעיינות בבתיר, וקהילה

 יישו	 
 מבנ�, בית

ליצירת , ריבוי בשתילת עצי� וצמחיה מגוונת להגנה מפני קרינה
לקליטת מי נגר וליצירת מאז� בי� שטחי� אטומי� , חזות אסתטית

 ).ראו ער* מדר* אקולוגי(לשטחי� ירוקי� 
 

 שכונה

 הג� השכונתי

כנסות בג� השכונתי יש לצמצ� את שטחי הדשא רק לאזורי הת
ביתר השטח יש להשתמש בצמחיה חסכונית במי� וקלה . ופעילות

 . לתחזוקה
 .חשוב השימוש בצמחיה המדברת אל לב התושבי�

 
 גני� של מוסדות ציבור

ה� בדר* כלל מקומות בה� ', סי� וכד"מתנ, בתי כנסת, גני ילדי�, גני� של מבני ציבור כגו בתי ספר
 : יש להקפיד על ונועריש שימוש אינטנסיבי בעיקר של ילדי�

 . רעילהוהימנעות מצמחיהאלרגנית הפחתה בצמחיה , בצמחיהמושכל שימוש 
� .שימוש בעצי� מצלי� ורחבי נו

 . ללא ענפי� הנוטי� להישבר, שימוש בעצי� עמידי�
 .שימוש בצמחיה ע� הקשרי� תרבותיי�

 

 יישוב

  טבע עירוני

ל כל מרכיביה הנשמרת בשלמותה ע, מערכת של בתי גידול טבעיי�
בתכנו� בר קיימא יש לשאו� . בעלי חיי� ותכסית קרקע, בה� צמחיה

ולשלב� , עדי� ע� רצ� לשטח הטבעי, של טבע עירונירצפי�  לשימור
 .במערכת השטחי� הפתוחי� העירונית

 הפארק העירוני 

יש  הזדמנות ,  דונ�20 ששטחו מעל  רובעי או למעלה מכ*בפארק
במידה , ימי� ובתי גידול בשלמות�לשמור ערכי טבע ונו� קי

יש לאתר אזורי� כאלו לפני תחילת עבודות . והאזור אינו מופר
 . ולשלב� בתכנו� הפארק, הפיתוח

נכו� ליצור חלוקה לאזורי גינו� אינטנסיביי� , בפארק בהיק� גדול
ואקסטנסיביי� לפי אופי הפארק ולהשתמש בדשא רק באזורי 

 .התכנסות ופעילות
בפארק .  שימוש נרחב בחורשות ובצמחיה חסכונית במי� ברוב שטחי הגינו� האקסטנסיבינית� לעשות

 .ואזורי� לשימוש במי� מושבי� במתכונת של אגני� ירוקי�, גדול נית� לאתר אזורי� לקליטת מי נגר
בפארק גדול חשוב לשמור על מגוו� של עצי� ושיחי� כדי למנוע תפוצת מחלות המתפתחות בעצי� 

 ".טבע עירוני"רצוי להשתמש בצמחיה המעודדת ציפורי� ובעלי חיי� אחרי� כדי ליצור . גמאותו סו
 

 צדי דרכי�

תסייע , מיפרדה ולאור* המדרכות בקרבת כלי רכבבצמחיה 
 באיי התנועה וברחובות שהצמחיהחשוב . בהפחתת זיהו� האוויר

קריטריוני� של להסואני� תהיה עמידה לזיהו� אוויר בהתא� 
 . לאותמשרד החק

רוחב הרצועה הירוקה צרי* להילקח בחשבו� בשלב התכנו� 
שילוב ערוגות מונמכות . כ* שיתאי� לנטיעת עצי�, המוקד�

  .לקליטת מי� ע� נטיעת עצי� יכול להוות שילוב נכו�
 אבל בסופו , מודל כזה מצרי* הקצאת שטח גדול יותר ברצועת הדר*

 .ערכת הניקוזחסכוני בעלויות של מכשל דבר יכול להתברר 
 

 6כביש , צמחיה בהתייחס לנו� החקלאי
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 :מדריכי צמחיה
צ "ל ולמע"ח מסכ� שהוגש לקק"דו, )2002(ריכוז רשימות צמחי� וסקר ספרות , צמחי� לצדי דרכי�

 .הדרכה והמקצועשרות ה, משרד החקלאות על ידי
 .מ"שה, משרד החקלאות, ישראל גלו�, )2002(רשימות צמחי� , צמחי� חסכוניי� במי�

 .מ" שה,משרד החקלאות, )1998(אות וחומר עזר מיו� עיו� ארצי תקצירי הרצ, גידול עצי רחוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, צמחי� לצדי דרכי�, )2002(אור �יצחק הל, אביגיל הלר, ישראל גלו�: דוגמא מתו* הספר
, ה והמקצועשרות ההדרכ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ריכוז רשימות צמחי� וסקר ספרות

 .גננות ונו�, המחלקה להנדסת הצומח
 

 :הערה
 תו* התחשבות במערכת השיקולי� התכנוניי� ,בחירת הצמחיה חייבת להיעשות על ידי בעל מקצוע

שמות הצמחי� המובאי� ה� לצור* הדגמה בלבד ואינ� . הכללית ובהסתמ* על ידע מקצועי נופי וגנני
 .מהווי� המלצה תכנונית
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 הרחוב

כדי לאפשר הליכה נוחה ומוצלת להול* , רצוי עצי� נשירי�, יש חשיבות רבה לשימוש בעצי צלברחוב 
 . הרגל וכדי לשפר את מיקרו האקלי� של חלל הרחוב

. לתחושת הבטיחות ועוזרת ליצירת קנה מידה אנושי לרחוב נטיעת עצי� בי� המדרכה לכביש מוסיפה
 .  של הול* הרגליחד ע� זאת יש להיזהר לא לפגוע במרחב ההליכה

וכ� להימנע מעצי� מלכלכי� או , יש להימנע מעצי� בעלי שורשי� תוקפניי� שיפגעו במערכות התשתית
 . שבירי�

 
יש לשתול עצי� גדולי� כבר בשלב 
הראשו� כדי להימנע מפגיעה וונדליז� 

 . בעצי� הצעירי�
יש לשאו� לשימוש בעצי� מקומיי� 

מעט מאוד עצי חורש . במידת האפשר
, ועצי� מקומיי� מתאימי� למטרה זו
. אול� יש ליצור אפשרות לשילוב�

שילוב עצי אלו� שגידול� , לדוגמא
באיי תנועה ובמקומות בה� לא , איטי

שילוב עצי חרוב , נדרש צל באופ� מיידי
שילוב , במקו� בו יש אזור שתילה רחב

, כליל החורש לקבלת אפקט צבע עונתי
 .וכ� הלאה

 
עה יש לתת מקו� בתכנו� צירי התנו

לאלמנטי� נוספי� המהווי� חלק 
 :חשוב מחלל הרחוב

 בהתאמה לאופיו – עצי	 וגינו� �
ולפי עקרונות , הכפרי של הישוב

 .קיימא�צמחיה ברת
 להגברת תחושת – תאורה �

הבטיחות ועידוד הליכה ברגל 
במקומות . ונסיעה על אופניי�

מסוימי� יש להקפיד לא להגזי� 
 לגרו� כדי לא, בכמות התאורה

 .באזורי� רגישי�" זיהו� אור"ל

ברחובות ביישובי� –קליטת מי נגר �
כפריי�  שבה� הלחצי� על ניצול 
הקרקע ה� קטני� יותר מאשר 

יש מקו� לשקול , במגזר העירוני
הרחבת רצועת הדר* כדי לאפשר 

בכפו� , פס גינו� לקליטת מי נגר
ראה . (לתנאי� האחרי� במקו�

 ).הרחבה בהמש*
 מותא� לאופיו – רהוט רחוב �

תו* שאיפה , הכפרי של המקו�
לשימוש בחמרי� טבעיי� 

 .מקומיי�
 
 
 

הרחוב מהווה את השלד שעליו בנוי 
ועליו ג� , התכנו� השכונתי והעירוני

נשענת בדר* כלל מערכת התשתיות 
עיצוב חלל הרחוב יכול . העירונית

במידה , לתמו* במערכת הסביבתית
נה שהוא יהיה מתוכנ� בצורה מזמי

 . וידידותית ג� להול* הרגל ולרוכב האופניי� ולא רק לנוסע
חובות מסוגי� שוני�  לר�חתכי� אופייניי

 בשכונות בנות קיימא
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מהווה לעתי� קרובות משאב יקר שעליו מתחרות ,  הקרקע�דהיינו תת, החלל הסמוי של הרחוב
מערכת הניקוז משתלבת  .וכבלי� ע� המערכות הטבעיות, ביוב, מי�, התשתיות ההנדסיות כמו חשמל

 .  רי� על מרחב מחיה בתו* הרצועה הצרה המוקצבת לה�והעצי� מתח, לעתי� קרובות במער* זה

 . ולא יתחרו על אותו משאב, תכנו� נכו� יכול ליצור שימושי� משולבי� שיתמכו זה בזה

מחקרי� .  הקרקע�ג� בתת, חשוב ביותר לתכנ� מקו� לשתילת עצי� כחלק מהמרחב של המדרכה
עצי� זקוקי� . העירוני הוא הידוק קרקעמראי� שהגור� היחידי הגדול ביותר לתמותת עצי� במרחב 

בור לע� .  יש להתאי� את גודל הערוגה לגודל הע� המתוכנ�. למרחב שתילה בלתי מהודק בסמו* לגזע
והערוגה בתו* הריצו� בגודל מינימלי של '  מ1.00ובעומק של '  מX 2.00 �2.00צרי* להיות בגודל של כ

1.00 X 1.00עצי� ייחודיי� יש לשמור ולשלב בתכנו� באופ� . הערוגהיש לדאוג לניקוז מתאי� של .  מ
 .שיקבלו את הכבוד המגיע לה�

עצי� צרי�  , עצי� רחבי צמרת במקומות פתוחי�: יש לבחור את העצי� המתאימי� לפי האזור לדוגמא
עצי� ע� ענפי� גבוהי� בסמו* לכבישי� ועצי� עמידי� , ע� שורשי� שיפודיי� במקומות צפופי�

 . זורי� אורבניי� צפופי�לזיהו� בא

 
 מעורבות תושבי	

 .עידוד נטיעת עצי� מצלי� וצמחיה מגוונת בתחו� המגרש הפרטי

 Communityשיתו� התושבי� בתכנו� ובתחזוקה של גני� שכונתיי� לפי המתכונת של ג� קהילתי 

Garden.יש כבר מספר דוגמאות של התארגנות תושבי� לצור* טיפוח וטיפול בשטח צי �בורי  באר
נית� .  לפעמי� בסמו* למרכז קהילתי או מוסד חינוכי, או חקלאות עירונית, שמוגדר כגינה קהילתית 

 .לאמ� כיסי� של טבע עירוני ולהפו* אות� למקו� למידה והשראה

 .יש לעודד הסברה בנוגע לחשיבות מגוו� המיני� וטיפוח גינות אקולוגיות

בסופו של דבר יכולה להביא לחסכו� , חיה ובתחזוקתהההסברה וההשקעה בשיתו� ציבור בבחירת הצמ
 .באחזקת השטחי�
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 איכות הסביבה. 4
 תחבורה בת קיימא 4.2

 
 הגדרה

 הנותנת מענה לאפיו� המיוחד של יישובי� ה� מבחינה נופית וה�  תחבורהנהתחבורה בת קיימא ה
רכיבה על , ליכה ברגל מאפשרת גישה ממקו� למקו� באמצעי� מגווני� תו* מת� עדיפות להבהיותה
 .  ועודCar Poolהתארגנות לנסיעות במשות� , שימוש מוגבר בתחבורה ציבורית, אופניי�

 
נושא תחבורה בת קיימא במגזר .  בלבדבמגזר הכפריעקרונות מוצגת מערכת התחבורה מסמ* הב

השיכו� י משרד "שנער* ע" הנחיות לתכנו� רחובות בערי�"העירוני נבדק לעומק במסגרת העבודה 
 .ומשרד התחבורה

 
 עקרונות 

 .שמירה על המרק� הטבעי הקיי� תו* מזעור הפגיעה בו �

 .�תכנו� הנות� מענה לצרכי� לפי אופי הישוב והמתיישבי �

תכנו� באזורי� הכפריי� החל מהחיבור שבי� הדרכי� האזוריות לבי� הדרכי� הראשיות עד לדרכי  �
 .הגישה ליישובי� והרחובות ביישובי� עצמ�

 .י� טבעיבתי גידולירת מעברי� לבעלי חיי� להבטחת רצ� יצ �
 .על פני המשתמשי� ברכב ממונערוכבי אופניי�  והולכי רגלהעדפת   �
 .הגבלת סוגי משתמשי הדר* לאזורי� מוגדרי�  �
 .גמישות ברוחב מרכיבי חת* הרחוב/ בתו* תחו� זכות הדר* חלוקה שונה �
 .קביעת מדיניות לניהול תנועה וחניה �
 .ראת זיהו� האוויערכת הדרכי� באופ� שיצמצ� תכנו� מ �

 .עידוד מעבר של כלי רכב לטכנולוגיות מעוטות זיהו� �
 .איחוד רצועות תשתית �

 

  מערכתהתאור 
 : מערכת התחבורה הקיימת מחולקת לשתי מערכות תחבורה

 . מערכת הרחובות העירונית �
 . עירוניות�מערכת דרכי� בי� �

) משרד התחבורה, ש"משהב(ת הנחיות לתכנו� רחובות בערי� לצרכי תכנו� של מערכות אלו קיימו
 –משרד הבינוי והשיכו� (Iחלק " צמתי� ומחלפי�, עירוניות�הנחיות לתכנו� גיאומטרי של דרכי� בי�"

 .עירוניות�צ לדרכי� בי�"הנחיות מע). צ"מע
 

צ לדרכי� "ת מעהנחיו. (מאספות ומקומיות, דרכי� מהירות עורקיות: סיווג הדרכי� לפי תפקוד הוא
 ).עירוניות�בי�

 .רחוב עירוני ודר*: סווג הדרכי� לפי הנחיות לתכנו� הרחובות בערי� הוא
 

הדרכי� המובילות ליישוב במרבית המקרי� ה� . היישובי� הכפריי� ה� ייצור כלאיי� מבחינת מיקומ�
 . דרכי� בי� עירוניות ע� מעבר חד יחסית לרחובות מקומיי� בתו* היישוב עצמו

 
. היישובי� הכפריי� מאופייני� במספר יחידות דיור קט� היוצר ומוש* תנועה בעלת נפחי� נמוכי�

ובכ* , ביישובי� אלה מרכזי הפעילות הקהילתית הקיימי� זהי� לאלה הקיימי� ביישובי� עירוניי�
 יישובי� אלה ממוקמי� בדר* כלל. המתפקדי� כמו בכל יישוב אחר, מהווי� למעשה מחוללי תנועה
 . המצריכי� תכנו� פרטני מההיבט הנופי כבר בשלבי התכנו� המוקדמי�, באזורי� רגישי� מבחינה נופית

 .התכנו� בא לביטוי ג� בתכנו� הכבישי� ועבודות העפר במגרשי�
 

עונה על , יש לבחו� הא� הקמת יישובי� בני קיימא ואישור� על פי הקריטריוני� התכנוניי� הקיימי�
ליישובי� אלה אפיו� מיוחד מהבחינה הנופית והאקולוגית תו* שימת דגש על הרצו� והצור* לתת 

 .הטמעת תכנו� על פי עקרונות בני קיימא
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הנחיות (בדומה למוצע בהנחיות השונות , עקרונות את היררכית הדרכי� הקיימתמסמ* האימצנו ב
ע� הקלה , )מתי� ומחלפי� של דרכי� בי� עירוניות ציהנחיות לתכנו� גיאומטר, לתכנו� רחובות בערי�

 .בהיתכנות ובכדאיות הביצוע, בקריטריוני התכנו� השוני� ותו* התעמקות באופטימיזציה
 

 :ההקלות בקריטריוני התכנו� יהיו מוטמעי� בנושאי� שלהל�

 .חיבור בי� דר* אזורית לדר* ראשית �

 .תכנו� דר* אזורית בסביבה כפרית �

 .בסביבה כפריתחיבור הדר* האזורית לדר* הגישה ליישוב  �

 .חיבור דרכי הגישה לרחובות המקומיי� בסביבה כפרית �

 .תכנו� רחובות מקומיי� בשטח היישוב הכפרי �

 .תכנו� חנייה ביישוב הכפרי �

 .תכנו� אמצעי תחבורה לא ממונעת בשטח היישוב הכפרי �

 .הפרדת תנועות פרטיות ותפעוליות בשטח היישוב הכפרי �

 .פתרונות למעבר בעלי חיי� �

 . ביצוע הרחובות ביישוב הכפרישלביות �
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 מרכיבי עלות

 
 מרכיבי עלות  

 תשתית קונבנציונלית
 מרכיבי עלות 

  ירוקהתשתית 
 עלויות כלכליות

 .עלויות תכנו� מרכיבי עלויות ישירות 
 .עלויות הקמה ואחזקה

 .הקצאת שטחי� לחניוני ציבור
 .הרחובותהקצאת חניות לאור* 

ת תכנו� פרטנית מותא� לאופי עלו
 .היישוב

הצמדות לתוואי הקרקע הטבעי 
מביא לצמצו� בעבודות עפר 

 .וחיסכו� בעלויות
הפרשי עלות עקב שינוי מרכיבי 

 .הדר*
 .הקצאת שטח לחניוני� ציבוריי�

 .עלות החדרת מי נגר לקרקע
 אחזקה ותפעול של מקומות חניה מרכיבי עלות תפעול

 .* הרחובותציבוריי� וחניה לאור
 .אחזקה וחידוש תשתיות

תחזוקת תשתית לתחבורה 
 .ציבורית

 .תחזוקת חניוני� ציבוריי�
שימוש בחומרי סלילה מתאימי� 

 .לקיימות
 .אחזקה ותפעול מערכת הניקוז

לוח זמני� להחזר 
 ההשקעה

  

   ס� כניסה

 
 
 מרכיבי עלות  

 תשתית קונבנציונלית
 מרכיבי עלות 

  ירוקהתשתית 

 ת סביבתיותעלויו

תרומה סביבתית לער* 
 עצמו

 .שיפור חזותי 
 .שימוש בחומרי� ממוחזרי�

 .חיסכו� באנרגיה
 .ניצול טוב יותר של מי נגר

 . שימור מי נגר– מי נגר  תרומה לערכי� אחרי�
 להפנות עודפי עפר – )בניי�(פסולת 

 ופסולת 
 .שתית לכבישי�תבניי� גרוסה כ

  . ירידה ברמות הרעש– רעש
 התכנו� מביא לרמות – כות אוויראי

 זיהו� 
 .אוויר נמוכות

   פגיעה בערכי� אחרי�
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 מעורבות תושבי	

 .נושא תחבורה בת קיימא והשפעתה על איכות חייה�בתושבי� הסברה ל
 . שיתו� התושבי� ברעיו� של ארגו� אזורי תחבורה וקבלת משוב לגבי הארגו� המוצע

 . כל שלבי התכנו� השוני� מתקיימת לאור*מעורבות התושבי�
 

 יישו	

 חיבור בי� דר� אזורית לדר� ראשית
. יתחשב בטופוגרפיה ובתנאי הסביבה, באזור כפרי, החיבור בי� הדר* האזורית לדר* הראשית

 .הפרמטרי� לתכנו� יוקטנו תו* שמירה על כללי בטיחות וראות בצומת

שמשרתי� רק את , ני� מינימאליי�מומל� לתכנ� מפרדו,  במידה ונדרשת הפרדה מפלסית בצומת
תו* פגיעה מזערית בסביבה הנופית ושמירה על כללי הבטיחות      , הכיווני� בעלי נפחי� גבוהי� בצומת

 ).צ"הנחיות לתכנו� מפרדוני� בהוצאת מע(

 

 
 דוגמה למפרדו�

 
 דוגמה למפרדו�
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 דר� אזורית בסביבה כפרית
ב הכפרי לבי� הדר* הדר* האזורית בסביבה הכפרית מטרתה להוות דר* מגשרת בי� דר* הגישה ליישו

 . הראשית

המאפייני� של הדר* יותאמו לטופוגרפיה הקיימת ע� התחשבות בתנאי� האקולוגיי� בהתא� וא� יש 
 .תופחת רמת השירות המתוכננת בדר* האזורית, צור*

 .תופחת הניידות  בדר* האזורית ע� מת� נגישות לדרכי� המקומיות, בא� יש צור*, כמו כ�

 .ש" קמ50�80ירות התכ� למהירויות של מומל� להפחית את מה

 . המרחק בי� הצמתי� יוקט� במידת הצור*

מאפייני . יותאמו למהירויות המופחתות, וכמו כ� השיפועי� האורכיי�, הרדיוסי� האופקיי� והאנכיי�
 .דו נתיבית, מסלולית�הדר* תהיה דר* חד. החת* לרוחב יהיו ג� כ� בהתאמה

 

 

 יתאזורחת* טיפוסי בדר* 

A  צ כולל הפחתה עקב " רוחב המסעה על פי הנחיות מע�
 הקטנת מהירות תכ�
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 צומת מעגלי

 ב לדרכי	 אזוריות בסביבה כפריתחיבור דרכי הגישה ליישו

ע� העדפה למעגלי תנועה ברדיוסי� , מפלסי�חיבור דר* מקומית לדר* אזורית יתוכנ� כצומת חד
ותו* שמירה על הסביבה ) 2005(לפי הנחיות משרד התחבורה לתכנו� מעגלי תנועה , מינימאליי�

 .הכפרית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה כפריתחיבור דרכי גישה לרחובות המקומיי	 בסביב

 . דר* הגישה בסביבה כפרית משמשת כדר* גישה ליישוב

 .ההנדסיי� של התנועה בדר*, ע� הכניסה ליישוב הכפרי משתני� המאפייני� הסביבתיי�
 . ש" קמ�50לדוגמא הגבלת המהירויות ל, מהירות התכ� תוקט� למינימו� אפשרי

 .מהירות המופחתתאופקיי� ושיפועי� אורכיי� יוקטנו בהתא� ל, רדיוסי� אנכיי�

 .' מ2.0שוליי� יוצרו ויוכלו להגיע לרוחב של 

 חת* טיפוסי בדר* גישה ליישוב

 

 דוגמה לרדיוס חיצוני

 ' מ12.5�20
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 רחובות מקומיי	 בשטח היישוב הכפרי
,  עד כמה שנית� לתוואי הקרקע הקיי�דעל תכנו� הדרכי� להיצמ, על מנת לשמור על ער* שימור הקרקע

 .ודות עפר גדולות מחד ובניית קירות תומכי� מאיד*ועל ידי כ* להביא למינימו� את הצור* בביצוע עב

, המספקי� גישה למבני המגורי� שלאורכ�, ככלל הרחובות ביישובי� כפריי� ה� רחובות מקומיי�
ובדר* כלל הרחוב הראשי האוס� אליו את הרחובות המקומיי� מוביל אל מבני הציבור של היישוב ואל 

ה מצומצמת תו* התחשבות בצרכי� של רכבי תחבורה רחוב זה יתוכנ� ברמ. כביש הגישה ליישוב
 .ציבורית ורכבי שירות

 החתכי� הספציפיי� של הרחובות המקומיי� יתנו מענה הול� לדרישות השונות של כל משתמשי 
הדמוגרפיי� , תו* התחשבות באילוצי� הטופוגרפיי�, הנובעות מאופיו המיוחד של היישוב, הדר*

 .והאקולוגיי�

 

ובהתא� לשיקולי� התכנוניי� של , ביישובי� כפריי� חדשי�, רחוב ובקביעת זכות הדר*בתכנו� חת* ה
, בא� נית�, התכנו� האורבני והתכנו� התנועתי של הרחוב מומל�, צוות התכנו� בנושאי התשתיות

 .לצמצ� את רוחב זכות הדר*

 .שרוחב זכות הדר* יגדל, עקב שיקולי התכנו�, יהיו מקרי�

משרד (בהתא� להנחיות לאזורי מיתו� תנועה . החדשי� יוכרזו כאזור מיתו� תנועההיישובי� הכפריי� 
 ).התחבורה

 :עקרונות מיתו� תנועה

 .ש" קמ�30הורדת המהירות ל �

הנמכת הסטנדרטי� תיעשה בעיקר בכל . הנמכת הסטנדרטי� למיסעה והגדלת שטחי גינו� ומדרכות �
האנכיות ורדיוסי העקומות האופקיות רדיוסי העקומות , הנוגע לשיפוע האורכי המקסימאלי

 . המינימאליי�

 . הגברת בטיחות �

 . תכנו� אורבני נכו� הגור� הפחתת ביקוש לנסיעות רכב �

 . עידוד הליכה �

 .עידוד נסיעה באופניי� �
  

 חתכי� טיפוסיי� בכביש מקומי בשטח היישוב
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 חנייה ביישוב כפרי
 :חנייה תתוכנ� בהתחשב במבנה הטופוגרפי של היישוב ושיטת החניה הנבחרת

 :שיטות לארגו� החנייה

 .בי� החנייה והמגורי�'  מ�50חנייה ליד בית המגורי� או מקבצי חניה במרחקי הליכה עד ל �

חינו* ומסחר מקומי יש לדאוג לחנייה מינימאלית תו* תכנו� שבילי הליכה , ליד בניני ציבור �
 .ואופניי� למרכזי המגורי�

 .חנייה תפעולית תתוכנ� רק במקומות המחייבי� חנייה מסוג זה �

 .ה לרכב תפעולי תהייה במשטחי� שיוכשרו בכניסות ליישובי�חניית ליל �

יש למקמ� על פי , כאשר ידוע מספר מקומות החניות הפרטיות והציבוריות שלה� יש לתת מענה בתכנית
 .שיקולי� שוני� אשר יגובשו בתו* צוות התכנו� בעצה ע� קהל היעד של המתיישבי�

 

 תכנו� אמצעי תחבורה לא ממונעת בשטח היישוב
יכולי� רוכבי האופניי� לרכב על המיסעה יחד ע� כלי הרכב , ביישובי� כפריי�, באזורי מיתו� תנועה

 .ללא סימו� מיוחד

�הולכי רגל וקלנועי� ייחודיי� , נית� לתכנ� שבילי אופניי�, במקומות שאינ� באזור מיתו� תנועה, בנוס
 .לחיבור בי� המגורי� למוקדי פעילות או לאזורי נופש וספורט

 ). בהכנה, משרד התחבורה(מידות לשבילי� נמצאות בהנחיות לתכנו� תנועת אופניי� 

 .חת* שבילי אופניי� דו סטרי בסמו* לשביל הולכי רגל ברחובות שאינ� באזור מיתו� תנועה: 1חלופה 

 .נתיב אופניי� על המיסעה במקומות בה� נפחי התנועה קטני�: 2חלופה 
 

� לשלב אדריכלי נו� לעיצוב נופי של השבילי�בתכנו� שבילי אופניי� מומל. 

 



 152

 הפרדת תנועות פרטיות ותפעוליות בשטח היישוב הכפרי
יש לדאוג להפרדה בי� רכב פרטי ורכבי שירות ביישובי� כפריי� בה� יש משקי� חקלאיי� או אזורי 

 .תעשיה קטני�

בורה יש להכשיר שטחי� שע, כולל חניית לילה, יש לאסור על רכבי שירות לעבור באזורי מגורי�
 .בכניסות ליישובי�

 

 מעברי	 לבעלי חיי	
ולפיכ* יש להתייחס בכובד ראש להפחתת , כבישי� ה� אחד הגורמי� העיקריי� לפגיעה בבעלי חיי�

 .טבעיות הנזק האקולוגי והגנטי הנגר� על יד� לאוכלוסיות

 :כבישי� משפיעי� על עול� החי בארבעה אופני� שוני�

 .ופגיעה בבתי גידול מקומיי� ונדירי� בפרט,  של בתי גידול בכללצמצו� וקטיעה �

 .דריסת בעלי חיי� על ידי מכוניות �

בטווחי� משמעותיי� , זיהו� אוויר ומי�, אבק, תאורה, השפעות לוואי מרחביות כגו� רעש �
 .מהכביש

 .הפרדה פיזית בי� חלקי אוכלוסיות והשפעה על הרבייה שלה� ועל כושר� הגנטי �

הנזקי� הצפויי� מכ* . מרכזית שהכבישי� גורמי� היא קיטוע של בתי גידול ופיצול אוכלוסיותהבעיה ה
לכ� באזור צווארי הבקבוק יש צור* בפתרונות . עלולי� להתרחש ג� זמ� רב לאחר סלילת הכביש

 .מיוחדי� שיאפשרו מעבר לבעלי חיי�

המעברי� צרי* להיות מותא� המעברי� צריכי� לשרת את מיני בעלי החיי� בקרבת� ולכ� תכנו� 
לדוגמא תכנו� תעלות ניקוז שיתאימו ג� . ההמלצה היא לבחו� כל כביש לגופו. לפאונה בסביבת הכביש

אקולוגי רצוי שהמעברי� יהיו עיליי� וקטעי הכביש באותו אזור " צוואר בקבוק"ב. כמעבר לבעלי חיי�
 ).  Cut & Coverחציבה או (יעברו במנהרה 

נית� , 2004רשות הטבע והגני� והמשרד לאיכות הסביבה בשנת , צ" במשות� על ידי מעבחוברת שהוצאה
 .דרכי הפתרו� וריכוז המלצות, למצוא הסברי� מקיפי� בנושא מעברי� לבעלי חיי�

 

 שלביות ביצוע הדרכי	
ביישובי� הכפריי� מקובל לבצע מתחילת הפרוייקט את מלוא שטח הכבישי� והחניות ללא קשר ע� 

 . ביצוע בשלבי� מתייחס לדרכי� פנימיות ביישוב. דבר זה יש לשנות, ת ביצוע המבני� לסוגיה�שלביו
 :ביצוע הדרכי� בשלבי� יכלול

 .שמירה על זכויות הדר* מתחילת הפרוייקט �

 :ביצוע דרכי� בשלבי� על פי נפחי תנועה חזויי� בהתא� לשלבי הבינוי �

הפחתה בנתיבי חניה והפחתה , וחב הכבישנית� לסלול חלק מרוחב זכות הדר* תו* הפחתה בר �
 .בכמות השטחי� הירוקי� המתוכנני� לשלב הסופי

בשלב הראשו� על ידי גינו� או כל דר* , יש ליצור הפרדה מקו זכות הדר* עד לאזור הנסלל �
תו* מת� אפשרות גישה לשימושי הקרקע , שתמנע מהמשתמשי� הסמוכי� לפלוש לשטח הדר*

 .השוני�

 .ב תפעולי תהיה במשטחי� שיוכשרו בכניסות לישובי�חניית לילה לרכ �

יש למקמ� , כאשר ידוע מספר מקומות החניות הפרטיות והציבוריות שלה� יש לתת מענה בתוכנית
 .על פי שיקולי� שוני� אשר יגובשו בעצה ע� המתיישבי�
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 איכות הסביבה. 4
 )מעורבת(פסולת '  א4.3
 
 גדרהה

אריזות פלסטיק , גניי� ואנאורגניי� מעורבי� כגו� שאריות מזו�פסולת מוצקה המכילה מרכיבי� אור
 . וגז� ואינה מכילה חומר מסוכ�

 :יא נחלקת לשלושה מרכיבי�ה
 .גז�, כגו� שאריות מזו�) רקבובית�אורגנית(סולת מתפרקת פ �
 .טקסטיל, זכוכית, מתכת, סולת שאינה מתפרקת כגו� פלסטיקפ �
 .כלי צבע ותרסיסי�מ, סולת רעילה כגו� סוללות משומשותפ �
 

 קרונות ע
למשל על ידי הפחתה בשימוש , הפחתת כמויות הפסולת על ידי שימוש מושכל בחומרי� ואריזות �

 .באריזות ומניעת יצירת פסולת מיותרת
 .'מעטפות דואר וכד, סוללות נטענות, שימוש חוזר במוצרי� כגו� אריזות בלתי מתכלות �
� � .  פינוי ומיחזור ליישוב או השכונה נשוא התכניתהכנת סקר פסולת להתאמת פתרונות איסו
� � .איטו� וטיפול בפסולת, ישו� ממצאי הסקר מבחינת שיטות האיסו
כגו� , מיחזור חומרי� על ידי מציאת שימוש יעיל לחומרי� המרכיבי� את זר� הפסולת �

 .'ייצור נייר מפסולת נייר וכד, רקבובי�קומפוסטציה של חומר אורגני
 
 יאור המערכתת

 הפחתת כמויות ושימוש חוזר
 .מיעוט שימוש באריזות נפחיות ושימוש חוזר במוצרי� ובאריזות

 .מרכיב זה מטבעו הינו חלק מתרבות הדיור ואינו בא לידי ביטוי באופ� ישיר בתשתיות
 

 )מרמת משק הבית(שיטות לפינוי פסולת 
 �, צירה מקובלי� כגו� פחי� אצירת כל הפסולת הנוצרת במשק הבית בכלי א�" קונבנציונלי"איסו

 איסו� נפרד של פסולת מכלי האצירה לפסולת �במרחבי� בה� מתקיימת הפרדה במקור ' עגלות וכד
או , מיכלי האצירה שמחו� לבתי� יכולי� להיות או עיליי�. רטובה ואיסו� נפרד של פסולת יבשה

 .בהתא� להערכות העירונית, שקועי� בקרקע
הובלת הפסולת אל . יהפסולת לפיר בו מתקיי� שנוע פניאומאט" השלכת "� תמערכת פניאומאטי

או שכונתית ובניית תשתית /מחייב הערכות עירונית ו. שכונתיות/טיפול עירוניות/נקודות ריכוז
 .מתאימה

 .יש לעקוב אחר ההתפתחויות בשוק. שיטות מתחדשות ומתפתחות באופ� דינמי �שיטות אחרות 
     

 הפרדת פסולת במקור
 :ת הפסולת לשני מרכיבי�פרדה
 . ניתנת לשימוש כחומר גל� ליצור קומפוסט–) רקבובית�אורגנית(פסולת רטובה  �
, מתכת, זכוכית, פלסטיק, קרטוני�, נייר, עיתוני�:  ניתנת להפרדה למרכיבי משנה–פסולת יבשה  �

 .מוצרי טקסטיל
 

 :בבחירת המרכיבי� להפרדה במקור יש להתחשב בגורמי� הבאי�
 . קליטת מרכיבי הפסולת אצל צרכני� פוטנציאליי�רויותשפא �
 .מת הקושי והמאמ� האנושי הכרוכי� בהפרדת מרכיב הפסולת מזר� הפסולת הכוללר �
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 פרדה ברמת הביתה
וכ� מיכל , כל יחידת דיור נדרשי� לפחות שני מכלי אשפה ביתית לפסולת רטובה ולפסולת יבשהב

 . לאחסו� סוללות משומשות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מתו* מדרי* שהוכ� על ידי המשרד לאיכות הסביבה באמצעות חברת אתת, גמאות להפרדת פסולתדו
 

 
 דרי אצירהח

 . בהתא� לתכנו� הפיסי של המגורי�, המבנ� או השכונה, נדרשי� חדרי אצירה לפסולת ברמת הבית
 .חדרי האצירה ימוקמו במרחק הליכה קצר מיחידות הדיור

 .במספר התושבי� ובסוגי מרכיבי הפסולת המיועדי� להפרדה במקורהשטח הנדרש לחדר אצירה תלוי 
 :  להל� טבלה מנחה

 
 )ליטרי�(נפח מיכלי אצירה 

 פסולת  מספר נפשות
 * רטובה

 ** פסולת יבשה

20 135 600 
100 675 3,000 
500 3,400 15,000 

 נפח מיכלי אצירה כפונקציה של מספר נפשות וסוג הפסולת 
 ) שלוש פעמי� בשבוע�פינוי פסולת (

 
 .    50%מקד� ביטחו� ,  ימי�3, ליטר/ג" ק0.5  –משקל מרחבי , יו�/נפש/ג" ק0.75: פסולת רטובה*   
 . 100%מקד� ביטחו� ,  ימי�3, ליטר/ג" ק0.15 –משקל מרחבי , יו�/נפש/ג" ק0.75: פסולת יבשה** 
 

 .הנפח הכולל של מיכלי האצירהמחייבת הגדלת , הפרדה במקור של הפסולת היבשה למרכיבי משנה
נפח מיכל אצירה של כל מרכיב פסולת יבשה יקבע על פי הנפח היחסי של מרכיב הפסולת היבשה מתו* 

 .כלל הנפח הנדרש של הפסולת היבשה
  

מומל� להתקי� חגורת הפרדה בי� אזור . שתנוקז לביוב, בחדרי האצירה תותק� מערכת לשטיפת מכלי�
 .זור הפסולת היבשההפסולת הרטובה לבי� א

 
 .חדרי האצירה ישולבו בסביבה ירוקה

 .מחס� גינו�, חדרי האצירה יתמכו בשימושי� אחרי� כגו� מתק� חניית אופניי�
 .יש להתחשב בצור* במקו� ובתשתית לדחס�, כאשר מתוכננת הפרדת קרטו� במקור
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 מיחזור פסולת
 .  ריכוזי מעבר לרמת השכונהמיחזור פסולת נעשה באופ�

 .כפי שיפורט בהמש*, יוצא מ� הכלל הוא תהלי* הקומפוסטציה

 ז	גטיפול ב
 .יפול בגז� יכול להיות על ידי ריסוקו וניצולו בג� הביתי או השכונתיט

 .טיפול נוס� יכול להיות שילוב  בקומפוסטר
 .עודפי גז� יועברו לאתר חיצוני לטיפול בגז�

 

 ומפוסטק
. רי� אורגני� באמצעות בקטריות צורכות חמצ�מ נוצר בתהלי* פירוק אירובי של חוומפוסטק

 . הקומפוסט הבשל משמש לטיוב הקרקע

גז� , קליפות, ה� כוללי� שאריות מזו�.  מנפח הפסולת הביתית50% �חומרי� האורגני� מהווי� כה
 . ג� מוצרי נייר, ובמידה ואי� בנמצא מערכת לאיסו� נייר וקרטוני�

לי* הקומפוסטציה אפשרי ברמת הבית ובתנאי שהינו צמוד קרקע או שמתקיימת בו מערכת אחזקה תה
הקומפוסטר דורש פעולות . נית� לרכוש קומפוסטר ביתי או לבנות קומפוסטר באופ� עצמאי. מרוכזת

 . תחזוקה כגו� שמירה על לחות על ידי הרטבה והפיכת החומר לש� אוורורו

� מכמויות פסולת אורגנית30% � בקרב האוכלוסיה עשוי להפחית עד כשימוש נרחב בקומפוסטרי�
לכ* יש השלכות על נפח הפסולת הרטובה ובהתא� על תכנו� חדרי אצירה של פסולת . רקבובית לסילוק

 . רטובה
 

 .נפש/ ליטר100�70 �נפח הקומפוסטר הנדרש הוא כ
 

      
 

             
  
 
 
 
 

 

 

 

 יציאה

 סככת אופניי�

 תאי פסולת
 רטובה

 תאי פסולת יבשה

תא פסולת 
 זכוכית

 כניסה

תא פסולת 
 רניי

 תא איסו� סוללות

 ' מ10

 ' מ1.5

 ' מ1.5

 ' מ1.5

 ,  יחידות דיור100 �        תרשי� עקרוני של חדרי אצירה שכונתיי� המתאימי� לשרת כ
  ללא עובי קיר–המידות הינ� נטו .  שבדנמרקHedebygade            לפי מודל מהעיר הידביגיד 

 ר ביתיתמונה תרשי� וחתכי� עקרוניי� של קומפוסט
http://www.thenaturalhome.com/index.html 

 

 יציאת קומפוסט ונוזלי� הוספת מי�+ הזנה  תאי ריקו� קומפוסט ונוזלי�
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 מרכיבי עלות

ר " מ50 �יש לקחת בחשבו� בניית חדר בשטח של כ, צירה הנה עלות בניה קונבנציונליתעלות חדרי הא
 .ד" יח100 �עבור כ

 . בנפרד, עלות הובלת הפסולת גדולה יותר בשל הצור* להוביל סוגי פסולת שוני�
 

 
 מרכיבי עלות

 תשתית קונבנציונלית
 מרכיבי עלות
 תשתית ירוקה

 עלויות כלכליות

 ירותמרכיבי עלויות יש
 

חדרי אצירה בשטח מבנה 
 .המגורי�

 

 � תבמקרה של יישו� שיטה פניאומאטי
ת לשינוע פסולת ברמת טימערכת פניאומא

 . המבנה או השכונה או העיר
 הכנת �במקרה של מערכת אצירה שקועה

שקעי� מתאימי� במדרכה לטובת התקנת 
 .כלי אצירה שקועי� ונשלפי�

חדרי אצירה שכונתיי� ע� תשתית 
 .רת פסולת מופרדת במקורלאצי

 .אזורי/אתר קומפוסטציה עירוני
 .חינו* והסברה לתושבי�

פינוי פסולת בלתי  מרכיבי עלות תפעול
מופרדת לאתר סילוק 

 .פסולת

פינוי פסולת מופרדת לאתרי 
 . סילוק/קומפוסטציה/מיחזור

לוח זמני� להחזר 
  ההשקעה

נדרש מימו� התושבי� באמצעות תוספת 
 .  לעלות הפינוי

 רמת הבית  ס� כניסה

 עלויות סביבתיות

תרומה סביבתית לער* 
 עצמו

 

הקטנת כמויות פסולת המסולקות 
 .באמצעות הטמנה

 שפור – תבמקרה של מערכת פניאומאטי
 .לא ייראו כלי אצירה. פני העיר

 –במקרה של כלי אצירה שקועי� ונשלפי� 
 .שיפור פני העיר

 תרומה לערכי� האחרי�

 

 הפחתת השטח הנדרש –ע ניצול קרק
 .להטמנת פסולת

 קומפוסטציה בתהלי* – איכות אוויר
מבוקר מפחיתה את כמויות הגזי� 

 .הנפלטי� באתרי סילוק פסולת מעורבת
 

 פגיעה בערכי� אחרי�
 

 ריבוי הובלות של פסולת – איכות אוויר
 . מופרדת
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 דגמהה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב"רסי ארה'ג�רכז הדרכה לקומפוסטציה בניומ

 מחייב שעות עבודת גינו�, נית� ליישו� בשכונות ירוקות

http://www.princetonol.com/roups/mg/compostsite.html 

 
 מיקו� מרכז
 קומפוסטציה

 

  חדרי אצירה
  ומרכז קומפוסטציה במבנ� מגורי�

 :מיקו� חדרי אצירה
 בסמו* למבנ� המגורי�

 בסביבה ירוקה 
  לאיסו� ממונע של פסולתונגישה

  

 צ

 מפת התמצאות

 צ 
 

 :מיקו� מרכז קומפוסטציה
 בסמו* למבנ� המגורי�

 בסביבה ירוקה ונגישה לגינו�
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 יישו	 

 בית

 .הפרדת פסולת במקור במיכלי אשפה שוני� בהתא� ליעדי המיחזור

 .הצבת קומפוסטרי� בחצרות

 .עירונית/ שכונתיתתתשתית התחברות למערכת איסו� פניאומאטי

 .ליד כל בית, נשלפי�/תשתית להנחת כלי אצירה שקועי�

 

 מבנ�

 .הקמת מבנה לחדרי אצירה למרכיבי פסולת מופרדי� במקור

 .קומפוסטציה לאיסו� וטיפול בפסולת אורגנית רקבוביתהקמת מרכז 

 

 יישוב, שכונה

 .הקמת מבנה לחדרי אצירה ביישוב קט�

 . תכנו� מער* הובלת הפסולת בהתא� למרכיבי הפרדת הפסולת ויעדי המיחזור והסילוק

 

 

 עורבות תושבי	מ

 .נדרשת מעורבות אקטיבית של התושבי� בהפרדת הפסולת בבתי� ובמרכזי ההפרדה

הקמת מערכות איסו� חומרי� למיחזור בכל מוסדות החינו* והטמעת נושא המיחזור ושימוש חוזר 

 . בתכנית הלימודי� השוטפת החל מגיל הג�

 .שיעסוק בצרכנות בת קיימא ובנושא הפסולת, קיו� של מרכז הכשרה ולימודי� ברמת היישוב

 .סביבתית מחומרי� ממוחזרי�לאמנות , לבניית קומפוסטרי�, קיו� סדנאות להכנת קומפוסט

או להתחברות למערכת / תוספת תשתית להפרדת פסולת במקור בתחו� הבית ו–עלות כספית לדיירי� 

 .נשלפי�/או למערכת כלי אצירה שקועי�/ ותאיסו� פניאומאטי
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 איכות הסביבה. 4

 )בניי�(פסולת '  ב4.3
 

 הגדרה
נייה חדשה וה� כתוצאה משיפוצי� לרבות הריסה ה� בב, פסולת בניי� היא פסולת הנוצרת באתרי בנייה

גורמת להצטברות , פסולת בניי� בלתי מטופלת יוצרת זיהו� קרקע ומקורות מי�. של מבני� ותשתיות
 .חומרי� מסוכני� ומהווה מפגע אסתטי

 .ראו ער* טיפול בקרקע. נושא עודפי עפר
 

 עקרונות 
 הפרדה ועיבוד הפסולת לשימוש, ידי איסו�טיפול בפסולת בנייה באופ� שיאפשר שימוש חוזר על  �

 .כתחלי� לאגרגטי�
 .סלילה וליצירת מוצרי� חדשי�, שימוש חוזר בפסולת בניי� לבנייה �
 .תכנו� מבני� באופ� שיאפשר פירוק� ושימוש חוזר באלמנטי� מה� ה� בנויי� �
 .טיפול נאות בפסולת אסבסט �
 
 

 תיאור המערכת
 . מחזר לשימושי� שוני� כגו� תחלי� לאגרגטי�לגרוס ול, פסולת בניי� נית� להפריד

והחומרי� ברי המחזור ) הפרדה במקור(היעילות המרבית מתקבלת כאשר פסולת הבניי� מופרדת באתר 
 . משונעי� למפעלי גריסה

לדוגמה אתר , שכ� נית� לגרוס ולמחזר ג� פסולת שלא עברה מיו� במקור, אי� זה הכרח, יחד ע� זאת
 . � בחיריהמיחזור פסולת בניי

 
 הפרדת פסולת במקור

 .'ואב� וכ, ע�, בטו� ומוצריו, ברזל:  ברי שימוש חוזרלמרכיבי�ניתנת להפרדה הפסולת 
ישלחו במרוכז לאתר לסילוק פסולת , שהשימוש החוזר בה� אינו אפשרי או אינו כדאי, מרכיבי� אחרי�

 . בניי�
 

רת פסולת על פי חלוקה למרכיבי פסולת מתקני� לאצי, לצור* ההפרדה במקור יוצבו באתר הבנייה
לרבות , סוג ומספר מרכיבי הפסולת ייקבעו בהתא� לאפשרויות הקיימות בפועל לשימוש חוזר. שוני�

 .  הימצאות של מפעלי� העוסקי� במיחזור במרחק הובלה כלכלי
 
 

 :בבחירת המרכיבי� להפרדה במקור יש להתחשב בגורמי� הבאי�
, אל מפעל חיצוני למיו�, ללא הפרדה במקור,  קטני� תשלח הפסולת באתרי בנייה–גודל האתר  �

באתרי בנייה בהיק� נרחב תיבח� אפשרות להשתמש בציוד מכני . הפרדה ושימוש חוזר בפסולת בניי�
, בציוד מסוג זה ממייני� את מרכיבי הפסולת לפי גודל ומתקבלי� בנפרד אגרגטי�. לניפוי ומיו�

 .    'ברזל וכד, יותר כגו� ע�חצ� וחומרי� אחרי� גדולי� 
 .'בנייה מע� וכד, טרומית,  בנייה קונבנציונלית–שיטת הבנייה באתר  �
 הימצאות מפעלי� הקולטי� את מרכיבי הפסולת במרחק –קליטת מרכיבי הפסולת המופרדי�  �

 .הובלה סביר
 תכולה מאופיינת בפסולת בעלת,  בנייה הכוללת הריסת מבני� קונבנציונליי�–עבודות הריסה  �

בנייה חדשה . בהתא� להיק� עבודות ההריסה, במקרה זה יש צור* בגריסה. גדולה של בטו�
 .מאופיינת בפסולת בעלת תכולה מועטה יחסית של בטו�
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 שימוש בפסולת לבנייה חדשה
 :פסולת בניי� גרוסה מתאימה לשימוש עבור

 .ניקוזתשתיות ביוב ו,  מי�מצעי� להנחת צנרת �
 .י�מצע בסיסי לכביש �
 .ייצוב מדרונות והקמת סוללות �
 .חומר ואגרגטי� לייצור בטו� �
 .שימוש בגרוטאות ברזל שהותכו ועובדו עבור ברזל בניי� �
 .שימוש במרכיבי פסולת אחרי� כגו� ע� או פלסטיק למוצרי תעשייה שוני� �

 

 כמויות פסולת בניי� 

הנדסי הערי� בישראל ומרכז איגוד מ, התאחדות הבוני� והקבלני� בישראל, המשרד לאיכות הסביבה
 *:הנוצרת במהל* הבנייה, השלטו� המקומי קבעו מדדי� המגדירי� את כמות פסולת בניי�

 
 **ר בניה" מ100כמות פסולת מינימלית  ל  סוג הבניה

  טו�10 בניה רגילה למגורי�
  טו�6 בניה טרומית למגורי�

  טו�10 בניה ציבורית ומשרדי�
  טו�6 מסחר ותעשייה

  טו�3 רתפי�מ
 ר מבנה הרוס" מ100 � טו� ל50 הריסה

 
 .יש לעדכ� את הכמויות המוצגות בטבלה בהתא� לממצאי� שיפורסמו מפע� לפע�*   
 .עודפי עפר נחשבי� כמשאב ולא כפסולת** 
 

 הפסולתיעדי סילוק 

 ר הבנייהפסולת הבניי� שהופרדה באת
 .עלי התכה ועיבוד פלדהכגו� מפ, על פי סוג הפסולת, מפעלי מיחזור שוני� �
 .אתרי סילוק ומיחזור פסולת בניי� הערוכי� לקליטת פסולת בניי� מופרדת למרכיבי� �
 

 אתר הבנייהפסולת בניי� שלא הופרדה ב
ניפוי , מפעלי מיחזור הערוכי� לקליטה ומיו� של פסולת בניי� בטכנולוגיות מתקדמות לרבות גריסה �

 . 'מכני וכד
 .אתרי סילוק פסולת בניי� �
 

מערכי� מסוג זה . באתר בנייה בהיק� רחב מומל� להקי� מער* לפריקת מרכיבי פסולת בניי� מופרדי�
 . קיימי� במפעלי� בה� ממייני� ומפרידי� פסולת בניי� או פסולת גושית אחרת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עליה

� בטו� ע
 ומוצריו

מכולות פתוחות למרכיבי 
פסולת בהתא� לאופי המקו� 

 ויכולת המיחזור

 ברזל

משאית לפריקת 
 מרכיב פסולת

 רמפה לפריקה

Forward 

Reverse 

 תרשי� עקרוני של משטח לפריקת מרכיבי פסולת בניי�                                  
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 שימוש חוזר במוצרי בנייה

 . האנרגיה הנדרשת לייצור�שימוש חוזר במוצרי בנייה מקטי� את פסולת הבניי� ואת כמות
בנייה העושה שימוש חוזר , על כ�.  אותו לשימוש חוזרהמכשירטיפול עובר ממבנה קיי� ומפורק המוצר 

 . בחומרי בנייה היא יקרה יחסית
 ". עתיקה"לשוות למבנה חזות על מנת שימוש חוזר במוצרי בנייה לעיתי� נעשה 

 
אדני , אריחי ריצו�, אבני�, לבני�, רעפי� ה� ימוש חוזרשנית� לעשות בה� שנפוצי� אשר מוצרי בנייה 

 .ועוד) ל"בעיקר מחו(רכבות 
או כלי� סניטריי� מתאימי� לבנייה באיכות נמוכה או דורשי� , שימוש חוזר במוצרי� כגו� דלתות

 .    עבודת חידוש קפדנית
 

 הטיפול באסבסט

 .ת בארצות שונותוהוא נכרה במחצבו, האסבסט מופיע בטבע כמינרל עשוי סיבי�
 . סיבי אסבסט הכלוא במטריצה של מלט ומי�10%צמנט הוא חומר המורכב מתערובת של עד �אסבסט

כלוחות , במבני חקלאות ובמבני מגורי�, צמנט משמש בעיקר כחומר בניה במבני תעשייה�אסבסט
, רעפי�, בותארו, מרזבי�, כצינורות מי� וביוב, שטוחי� או גליי� המשמשי� לכיסוי גגות וקירות

 . אדניות ומיכלי מי�

 :חומרי� המכילי� אסבסט

 � 100%  המשמשי� בעיקר לבידוד צנרת בתחנות כוח ובתעשייה ומכילי� בי� –מוצרי בידוד תרמי  �
מוצרי� אלו מהווי� סכנה פוטנציאלית לבריאות ויש לנקוט בכל האמצעי� להגנה .  סיבי אסבסט50

 . על הסביבה
  באר� קיימי� מבני ציבור רבי� ומתקני� בה� מצוי עדיי� אסבסט פרי* –מוצרי בידוד אקוסטי  �

 .  לרוב כציפוי על תקרות לצור* בידוד אקוסטי, מותז או מרוסס
 .1991בלמי� ומצמדי� אשר יוצרו לפני שנת , רפידות �
 

המחלות עלולות . לסרט� ריאות ולמחלות נוספות, חשיפה לסיבי אסבסט עלולה לגרו� למחלות ריאה
 שנה וא� יותר לאחר החשיפה 40 או 30הופיע לאחר תקופת חביו� ארוכה הנעה בי� מספר שני� ועד ל

 .הראשונית
אסבסט מוגדר כאבק מזיק וכחומר מסוכ� והוא מסוכ� לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות 

 .  שמשחרר סיבי� לאוויר

השחזה , ליטוש, חיתו*, ניסור, וחהתפוררות החומר עלולה להיגר� כתוצאה מביצוע פעולות כגו� קיד

 . וריחופ� באוויר, בפעולות אלה מתרחש ניתוק של סיבי אסבסט מצמנט המלט. ועוד

פגעי מזג , שחיקה טבעית, כמו כ� קיימת תופעת איבוד חומר באופ� טבעי כתוצאה מהתעייפות החומר

 ניכר בהשוואה לפעילות במקרי� אלו כמות סיבי האסבסט שעלולה להשתחרר הינה קטנה באופ�. אוויר

 .  יזומה

 
לקבל את אישורה יש ".  מזיקלאבקועדה הטכנית ה"צמנט דורש אישור �פירוק מבני� העשויי� אסבסט

 . הנחיותיהפ"ולפעול ע
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 עלותמרכיבי 

 .יישו� עקרונות להפרדה וטיפול בפסולת בניי� במקור אינו מייקר באופ� משמעותי את עלויות הבנייה

 

 
 לותמרכיבי ע

 תשתית קונבנציונלית
 מרכיבי עלות
 תשתית ירוקה

 עלויות כלכליות

 מרכיבי עלויות ישירות
 

 .מער* לפריקת מרכיבי פסולת בניי� 
הקמת תשתית לחידוש מוצרי בניה 

 . משומשי� לשימוש חוזר
 .הפרדה במקור

 מרכיבי עלות תפעול
 

 פינוי פסולת בלתי מופרדת 
סילוק פסולת /לאתר מיחזור

 .�בניי

פינוי פסולת מופרדת לאתרי 
 סילוק פסולת בניי� /מיחזור

 ). יקר מפינוי פסולת בלתי מופרדת(
לוח זמני� להחזר 

 ההשקעה
י התושבי� "ההשקעה מוחזרת ע 

 .   באמצעות  רכישת יחידות הדיור

 . רמת העיר .רמת העיר ס� כניסה

 עלויות סביבתיות

תרומה סביבתית לער* 
 עצמו

 
 פסולת בניי� הקטנת כמויות

 . המסולקות באמצעות הטמנה

  תרומה לערכי� האחרי�

 חיסכו� באתרי� – ניצול קרקע
 .להטמנת  פסולת זו

 הפחתה בכמויות – זיהו	 קרקע
הפסולת  המוטמנת בקרקע 

מפחיתה אפשרות לזיהו� קרקע 
 .  ומי תהו�

  פגיעה בערכי� אחרי�

  איכות אוויר
ריבוי הובלות של פסולת בניי�  �

 .פרדתמו

כמויות גדולות יותר של אבק  �
 .  כתוצאה מריבוי הובלות
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 הדגמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 יישו	
 בשיטות בנייה המאפשרות העבודה תתבצע. בנייה על פי עקרונות בני קיימא דורשת הכנה וידע מוקד�

נת הפסולת בתהלי* הקט, )ללא דבק, הקפדה על חיבורי� יבשי�(שימוש חוזר במוצרי בנייה בעתיד 
 .ללא נפולת, הבנייה על ידי שימוש ברכיבי� מודולריי�

יש לצייד יזמי� וקבלני� בדרישות ובהשלכות של , לקראת עבודה בשטח המיועד לבנייה בת קיימא
הדרישה להפרדת פסולת בניי� במקור משליכה על כמות שעות העבודה , לדוגמא. עבודת הבנייה במקו�

 .הנדרשות

 .בהוכחת פינוי הפסולת לאתר מורשהיותנה  אכלוס הבניי� טופסקבלת 
 
 

 מבנ�, בית
 .מפעל מיחזורללאתר סילוק פסולת או פסולת סילוק 

 .בעבודות שיפו� ביתיות סילוק פסולת הבניי� יעשה באמצעות הרשות המקומית
 

 יישוב, שכונה
ולת למפעלי מיחזור או והעברת מרכיבי הפס, הצבת מכלי אצירה למרכיבי� שוני� של פסולת בניי�

 .לאתרי� אחרי� בה� מפרידי� פסולת בניי�
 .שימוש בפסולת בניי� ממוחזרת

 

 מעורבות תושבי	
 .מיחזור ושימוש חוזר בפסולת בניי�, הפרדה, העברת מידע לתושבי� על השימוש בפסולת בניי�

 ".בנה בית*"הדרכה מפורטת והכוונה ליישו� עקרונות לשימוש חוזר בחומרי בניי� בשכונות 
 .  תוספת מועטה לעלות הבניה–עלות כספית לדיירי� 

 מפת התמצאות

 צ
 

מיכלי אצירה למרכיבי 
 פסולת שוני� באתר הבניה

 
 באתר בנייה של מבנ� מגורי�, מיקו� מכלי אצירה למרכיבי פסולת בניי�

 צ
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 איכות הסביבה. 4
  רעש4.4

 

 הגדרה
הרעש . יש לו השפעה שלילית מצטברת על בריאות הגו� והנפש. רעש הוא גל קול היוצר אי נוחות לאד�

 . הפוגע באד�, מפגע סביבתימהווה אינו מזה� סביבתי אלא 
 . הציבור הרחב כמפגע הסביבתי המיידי הדומיננטי ביותרמפגעי רעש מיוחסי� על ידי

 

 עקרונות 
 .הפחתה במקור הרעש -
 . רעש מעבר לסטנדרטי� מחמירי�אגנילא יאופשרו  -
 .שימוש באמצעי� אקוסטיי� לבידוד ולהפחתת רעש -
 

 תיאור המערכת
 . �י� של מערכות הפועלות בתו* מבניימטרדי רעש מתרחשי� בעקבות השפעות סביבתיות ובעט

 

 :איתור מקורות רעש

 .מיפוי מקורות רעש קיימי� וההשפעות הסביבתיות שלה� באמצעות סקר רעש מקדי�
 .זיהוי מקורות רעש האמורי� להתווס� בהתא� לתכניות ולתחזית גידול הפעילות באזור

 

 :מקורות רעש שכיחי�

 .שדות תעופה, מסילות רכבת,  כבישי�–אמצעי וצירי תחבורה 
 .מגרשי משחקי� גינות ציבוריות, קניוני�, מרכזי� קהילתיי�,  מבני חינו*–מבני ציבור 

 .בתי מלאכה,  מפעלי תעשייה–מקורות אחרי� 
 . פיצו� במחצבה, גינו�, עבודות תשתית,  אתרי בנייה–מקורות זמניי� או אקראיי� 

 ועבודות סוח דשאיכ, הפעלת מזגני�, עבודות בתחו� הבית,  מערכות שמע–שימוש בציוד ביתי 
 .גינו�

 

 הפחתת מטרדי רעש

שימוש בחומרי ,  לדוגמא.מטרדי רעשקביעת סטנדרטי� מחמירי� לצור* עידוד הפחתה במקור של 
 . סלילה ובכלי רכב שקטי� להפחתת רעש מצירי ואמצעי תחבורה

 .טיסות באזורי� מוגדרי� ובשעות מסוימותעל איסור , לדוגמא. פעילות הגורמת רעשחקיקה המגבילה 
 .  שימוש במבני� כחסמי רעש, שתילת עצי�, לדוגמא. תכנו� סביבתי משכ* רעש

 

 צמחיה
 .  רעש בצורה משמעותיתמפחיתהשתילת עצי� 

 מרמת הרעש 50% �תתרו� להפחתה של עד כ מטר 15 מטר ובגובה של 30 � רצועת עצי� ברוחב של כ
 .הנובעת מכביש ראשי

 

 בני� כחסמי רעש מ
מפחית , לבי� שימושי קרקע רגישי�, רות רעש כגו� כביש ראשי או חצר משחקי�מבנה החוצ� בי� מקו

 . העמדת המבנה תתחשב בכיוו� מקור הרעש. באופ� משמעותי את עוצמת הרעש
 .לחזית מבנה הפונה לכיוו� מקור הרעש יינת� מיגו� אקוסטי ויצומצ� שטח החלונות בחזית זו

 
הפתרו� . הנ� דוגמה שכיחה, * לשימושי קרקע רגישי�הסמו, מבנה וחצר משחקי� של מוסד חינוכי

גידור אקוסטי , כולל העמדת המבנה כ* שיחצו� בי� חצר המשחקי� לשימושי קרקע רגישי� אחרי�
 .ושתילה של מספר רב של עצי� בשטח המטופל וסביבו
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 * וגדר אקוסטיתחסימת רעש על ידי מבנה חינו, עצי� סביב מגרש משחקי�

 דרכי	
 :הנחיות כלליות לתכנו�

 .תו* התייחסות למערכת התחבורהימוקמו שימושי קרקע רגישי�  �
 נפח לדוגמת, תכנו� מערכת הדרכי� והתנועה יביא בחשבו� משתני� המשפיעי� על מפלסי הרעש �

 מהירות ,)היחס בי� מספר כלי הרכב הכבדי� והאופנועי� לכלל כלי הרכב(הרכב התנועה , התנועה
 ).שיפוע(אופי התנועה ופרופיל הדר* , התנועה

 
 : הקטנת מפגעי רעש

 . הפרדת כבישי� עורקיי� משימושי קרקע רגישי� -
בי� צירי תנועה ראשיי� לבי� שימושי קרקע , תכנו� שימושי קרקע שאינ� רגישי� כחסמי רעש -

 .רגישי�

בעטיי� של מחסומי� . עשהקמת קירות אקוסטיי� או מתרסי� לסיכו* ולעצירת התפשטות הר -
 �5גובה אפקטיבי של מחסומי� אקוסטיי� הוא של כ. dB(A) 5אקוסטיי� צפויה הפחתת רעש של 

הפתרו� . יש להגביל את הגובה כאשר הקיר או המתרס סמוכי� למבנה. מטר ויותר מעל פני הקרקע
 .אינו יעיל עבור מבני� רבי קומות

בחשבו� את המבנה הטופוגרפי של האזור ויציע פתרונות ייקח , תכנו� קירות אקוסטיי� או סוככי� -
הקמת סוללת אב� עטופה ברשת ,  שילוב צמחיה בקיר סיכו*, לדוגמא. וחומרי� מתאימי� לבניית�

שילוב של קטעי� , שילוב אלמנטי� שקופי� וחומרי� פלסטיי� ידידותיי� לסביבה, מתכת
� .דקורטיביי� ושימוש בגדרות ע

תרומתו . מותנה בקיו� של תכנית תחזוקה). ראה ער* חומרי סלילה(אספלט שקט סלילה ב -
 ). -2dB(A)כ(להפחתת רעש נמוכה יחסית 

 . אפשרי קירוי חלקי בקשת פתוחה במרכזה,קירוי שקו� קל מעל לדרכי� -

 .  טיפול א* ורק באזורי הכניסה והיציאה מהחניו�יידרש לרוב. חניו� תת קרקעי -

 . י מחל� בו משולבי� קירות אקוסטיי�מת� עדיפות לשיקוע כביש על פנ -

  מעל רעשdB(A) 15 �בתכנו� תוואי כביש יש לוודא שמפלס הרעש החזוי לא יעלה ביותר מ -
 .הרקע

 
 מבני	

סגירת חלונות כאשר מותקני� מזגני� מאפשרת הפחתת , לדוגמא. הפחתת רעש על ידי מעטפת הבניי�
זכוכית (הזזה בחלונות כנ� בעלי כושר בידוד החלפת חלונות . dB(A)2עוצמת הרעש בשיעור של עד 

יביא להפחתת עוצמת הרעש בשיעור של עד , בשילוב מזג�, dB(A)35 או dB(A)30העולה על ) כפולה
dB(A)5 , או מעלdB(A)5מכתיב, כאשר החלונות פתוחי� למחצה.  בהתאמה �, כפי שהאקלי� באר

 .  תהא הפחתה של אפקט הבידוד האקוסטי
 .מערכות המכניות של הבניי�להגנה אקוסטית 

 .רות ורצפות בבניי�ימניעת מעבר רעש בי� ק
 

 מבנה מגורי�

 מבנה חינו*

 מקור רעש משני

 מגרש משחקי�

 מקור רעש ראשי

קיר אקוסטי ועצי� 
 חסמי רעש

  חסמי רעש�עצי� 
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 עלותמרכיבי 
טווח . בשל ריבוי המשתני�, יש קושי בהגדרת עלויות לטיפול במקורות רעש ובהפחתת מפגעי רעש

 .  הפתרו� האקוסטי הזול ביותר הוא בדר* כלל מיגו� חזיתות המבנה. הפתרונות רחב

 
 :לבדעלויות להדגמה ב

בהתא� ,  לעלות הבנייה�2% עד כ0.5% חזיתות במבנה דורש תוספת של 3שיפור מיגו� אקוסטי של עד 
 .לרמת המפרט והדרישות

בהתא� לסוג , )2004במחירי שנת (ר "למ$ �800ל$ 120עלות קיר אקוסטי בצדי צירי תנועה נעה בי� 
 .הקיר
 . גבוהה מאדשיקוע כביש עלות 

 . ושב כעלות לניצול קרקע ולא כעלות פתרו� אקוסטיעלות חניה תת קרקעית תח
 

 

 מרכיבי עלות 
 תשתית קונבנציונלית

 מרכיבי עלות
 תשתית ירוקה

 עלויות כלכליות

 מרכיבי עלויות ישירות
 

 טיפול חלקי במקור 
 ). הזיהו�" יצרני"ב(

 .סקר מפגעי רעש
קירות אקוסטיי� משולבי� 

 . בצמחיה

  . אתרי� פגועי רעש ניטור ב מרכיבי עלות תפעול

לוח זמני� להחזר 
 ההשקעה

 . ההשקעה לא תוחזר 

 ס� כניסה
 

  

 עלויות סביבתיות

תרומה סביבתית לער* 
 עצמו

 שיפור באיכות החיי� של  
 .  התושבי�

   תרומה לערכי� האחרי�

 קירות – נוחות אקלימית   פגיעה בערכי� אחרי�
אקוסטיי� פוגעי� בזרימה 

 .וירהחופשית של האו
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 הדגמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 מפת התמצאות

 צ
 

 חניה תת קרקעית
למניעת רעשי� 

 .מאזור החניה

מיעוט חלונות ומיגו� 
אקוסטי של חזיתות 
 .הפונות למקור הרעש

הנמכת כביש ראשי  
והתקנת מתרסי 
 .רעש בצד הכביש

יצירת אזורי� שקטי� 
באמצעות שימוש במבני� 

 .כחסמי� אקוסטיי�

רצועת עצי� בגובה 
 .כחס� רעש'  מ10

 צ
 

  באזור מגורי�אמצעי� למניעה או הפחתה של רעש
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 יישו	
  מבנ�, בית

 . הפנייה של פתחי הדירה ופתחי חדרי שינה לכיווני� שאינ� כיווני הרעש
 . כאלמנטי� החוסמי� רעש', שירותי� וכד, כמו מטבח, שימוש בחלקי� הפחות רגישי� במבנה

 .  בתנאי האקלי� באר� אי� לבנות יחידות דיור סגורות התלויות במיזוג אוויר בלבדבהתחשב
הקטנת שטחי , כגו� התקנת מזגני�, טיפול במעטפת המבנה בהתא� לצור* ועל פי הנחיות יוע� אקוסטי

 .התקנת חלונות כנ� בעלי כושר בידוד במקו� חלונות הזזה, החלונות
 .בלא שייווצר מעבר חופשי של רעש ורעידות אל המבנה זורמי� ולכתתכנו� וביצוע צנרת ה

 .בניית קירות עבי� וכבדי� סביב חדר המכונות של המעלית
 .בידוד חדר ההסקה משאר חלקי המבנה

כ* שתהא חדירה מינימלית של רעש לדירות , ומשאבות) טרנספורמטורי�(תכנו� פתחי חדרי שנאי� 
 .  מעבר רעש ישירעל ידי הוספת קיר שיחסו� , לדוגמא. שכנות

התקנת יחידות העיבוי של מזגני� בקפל אנכי של המבנה בתוספת מסתור אקוסטי להפחתת רעשי� 
 .ורעידות

 .למניעת מעבר רעשי הלימה ליחידות דיור שכנות, ביצוע בידוד אקוסטי ברצפות
 .שמירה על מרחקי� מינימליי� בי� חלונות בדירות שונות

 
 יישוב, שכונה

 מחו� dB(A) 59 � מחו� לבתי מגורי� וdB(A) 61ביבתיי� המרבי� המותרי� ה� מפלסי הרעש הס
 . למוסדות רגישי�

כגו� צירי , תכנו� שימושי הקרקע בשכונה או ביישוב בהתחשב במקורות רעש קיימי� או מתוכנני�
 . מחצבות ועוד, תנועה ראשיי�

   .מניעה או הגבלה של מקורות רעש הנובעי� מפעילות בשעות הלילה
 .  שימוש בעצי� ובמבני� כחסמי� אקוסטיי� ליצירת אזורי� שקטי�

קירות אקוסטיי� בצדי הדרכי� , קירוי שקו� קל מעל לדרכי�, טיפול בדרכי� על ידי הנמכת דרכי�
. תכנו� מפורט בהתא� לתנאי הסביבה ולאופי הבינוי. ותכנו� תנועה שיפחית את עוצמות הרעש הצפויות

 . � ומרחק� ממקור הרעשגובה המבני, לדוגמא
 .     שעות או ימי��או על פי תקופות /הגבלת תנועה לפי אזורי� ו

 . הכנת תשתית לתחבורה בת קיימא כגו� מסלולי אופניי�
 

 מעורבות תושבי	
 .מידע על הסכנות הכרוכות בחשיפה לרעש חזק ועל זכויותיו של האזרח בנושא מניעת רעשמסירת 
מערכות , מגבירי קול, כלי נגינה,  מכשירי� ביתיי�–ש בדירת המגורי� מידע על מקורות רעמסירת 

 . אזעקה למבנה ולרכב
 .עידוד מעורבות תושבי� בטיפול במוקדי רעש קיימי�

 ).  ראה ער* תחבורה בת קיימא(עידוד השימוש בתחבורה ציבורית ואלטרנטיבית 
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 איכות הסביבה. 4
  קרינה4.5

 גדרהה
  .ה של מעבר אנרגיה על ידי שט� של חלקיקי� או קרניי� באורכי גל שוני�קרינה הינה תופע

 :היא נחלקת לשני סוגי�
 . קרינה מייננת �
 . קרינה בלתי מייננת �

. מקורה של הקרינה המייננת הוא בחומרי� רדיואקטיביי� טבעיי� או מלאכותיי� ומתקני� שוני�
 .ת כימיותקרינה זו מסוגלת לפגוע במבנה האטו� ולשנות מולקולו

 

 קרונות ע
 . אי העלאת קרינת הרקע

 : במידה וקיימת קרינה
 .  הקטנת מש* זמ� החשיפה לקרינה�
 .  שמירה על מרחק נדרש ממקור קרינה�
  . מיגו� מפני קרינה�

 

 יאור המערכתת

 .קרינה מייננת טבעית וקרינה בלתי מייננת, מבחיני� בי� אמצעי� להגנה מפני קרינה מייננת מלאכותית

 
 קרינה מייננת מלאכותית 
יש לבדוק בא� בסביבה קיי� מוסד המחזיק מקורות קרינה מייננת ולו היתר , בעת תכנו� אתר או מבנה

מטע� הממונה על הקרינה הסביבתית לעיסוק בחומרי� רדיואקטיביי� או מכשירי� המכילי� חומרי� 
יתכ� ויהיה צור* לעדכ� , יי� בתכנו�לאור השינו. רדיואקטיביי� או למכשירי� המפיקי� קרינה מייננת

 . את הערכת הסיכוני� שנעשתה בעת הגשת בקשה להיתר או בזמ� הלי* אישור תכנית סטטוטורית

 
 קרינה מייננת טבעית

 גז רדו�
הוא מצטבר במרתפי� וקומות קרקע . גז הרדו� מתפרק לתוצרי� הפולטי� קרינה מייננת מסוג אלפא

 :בריכוזי� אשר תלויי� ב
 .ל הריכוזי� שבי� חלל החדר לחו� המבנה מפ�
 . הבדלי לחצי� בי� פני� המבנה לסביבה החיצונית�

 . מקורו העיקרי של גז הרדו� הוא הקרקע
לכ� מקור משני לגז רדו� הינו . הינו מהקרקע, המשמשי� בתעשיית הבניה, מקור� של חומרי מליטה

 ). ד"ממ( מוג� דירתי בעיקר באלמנטי� גדולי� מבטו� כגו� במרחב, המבנה עצמו
 

 : בעיקר במפלסי המבנה התחתוני�, אמצעי� ופעולות להפחתת ריכוז גז הרדו� בחללי מבנה
 החלפות 1.0 עד 0.5אוורור מאול� בהיק� של , תכנו� פתחי חלונות לאוורור טבעי או לחילופי� �

 .אוויר לשעה
 .הבאי� במגע ע� הקרקע) קירות ורצפה(איטו� חלקי המבנה  �
 איטו� וניקוז בשילוב –יש לייש� מערכת משולבת ,  בה� פליטת גז הרדו� גדולה יחסיתבאזורי� �

 .ראה תרשי� בעמוד הבא. סביב האלמנטי� התת קרקעיי� של המבנה, ע� פתחי אוורור טבעי
 

 אפר פח	

 . שמקורה בתכולה של חומרי� רדיואקטיביי� בקרקע, אפר פח� פולט קרינה מייננת מסוג גמא
 – 5098' כמותו בבטו� מוגבלת לפי תק� ישראלי מס. מש כתוס� ליצור בטו� ומוצריואפר הפח� מש

 ".   תכולת יסודות רדיואקטיביי� במוצרי בניה"
 . שימוש בחומרי בניה חלופיי� במידת האפשר יפחית עוד יותר את החשיפה לקרינה זו
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 שכבת ניקוז ושחרור גזי�
 פרט אופייני
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 קרינה בלתי מייננת
 :מקורות קרינה בלתי מייננת בסביבות מאוכלסות

 
 שנאי� וקווי מתח גבוה, חדרי טרנספורמציה

חלק המחקרי� העוסקי� בנושא מראי� שקיי� נזק בריאותי הנגר� לאוכלוסיה החשופה לקרינה 
י� וקווי מתח שנא, כתוצאה ממגורי� בקרבת חדרי טרנספורמציה, אלקטרומגנטית ברמות גבוהות

 .לכ� יש לנקוט בזהירות מונעת. גבוה
 

הנמדדת , יש לדרוש שמרחק מבני מגורי� או מבני ציבור מקו מתח גבוה יהיה כזה שרמת השדה המגנטי
 .  מיליגאוס4לא תעלה מעל , בקו הבניי�

 
 .בתו* ערי� וריכוזי אוכלוסיה יש לתת עדיפות לחלופה של הטמנת קווי מתח גבוה בקרקע

 
 ני שידורמתק

מומל� לרכז מתקני שידור של חברות שונות על תור� אחד אשר ימוק� במרחק מירבי משימושי קרקע 
ביחס , כתוצאה משילוב זה, יש לבדוק את רמת הקרינה המתקבלת. רגישי� בהתא� לאפשרויות התכנו�
 .למרחק מבתי מגורי� או מבני ציבור

 
 : לרבות36א "תמ, אר הארצית לתקשורתתכנו� אנטנות סלולריות יהיה על פי תכנית המת

 . הקטנת הפגיעה בחזות על ידי שילוב התור� בסביבה ככל הנית�
 .הקמת תרני� לאור* דרכי� במשולב ע� עמודי תשתיות אחרי�

 

 מרכיבי עלות
 . עלות התקנת שכבת ניקוז ושחרור גזי� בהיק� המבנה אינה גבוהה

 . ביחס להקמת קווי מתח גבוה עיליי�להטמנת קווי מתח גבוה בקרקע עלויות גבוהות
 .שמירת מרחק בי� מבני� לקווי מתח גבוה מחייבת תכנו� יעיל של ניצול הקרקע

 
 מרכיבי עלות 

 תשתית קונבנציונלית
 מרכיבי עלות
 תשתית ירוקה

 עלויות כלכליות

 הטמנת קווי מתח  מרכיבי עלויות ישירות
 .  גבוה בקרקע

  . הטמנת קווי מתח גבוה בקרקע
משאב קרקע כתוצאה מריחוק " בזבוז"

שימושי קרקע רגישי� ממקורות קרינה 
 . שוני�

 מרכיבי עלות תפעול
 

  
   

לוח זמני� להחזר 
  ההשקעה

 . ההשקעה לא תוחזר

 ס� כניסה
 

  

 עלויות סביבתיות

תרומה סביבתית לער* 
 עצמו

איכות חיי� טובה יותר בהיבט  
 .  הבריאותי

 אפשר לנצל ריחוק –נוחות אקלימית   י�תרומה לערכי� האחר
בניה ממקורות קרינה לטובת יצירת 

 . נוחות אקלימית
    פגיעה בערכי� אחרי�
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 יישו	
 בית

 . הכנת שכבת ניקוז ושחרור גזי� בהיק� מסד המבנה

 .  בייחוד במפלסי הקרקע ותת הקרקע, אמצעי� לאוורור טבעי או מאול� של המבנה

מרחק הביטחו� תלוי בסוג המכשיר . ו� בי� המשתמש לבי� המכשיר החשמלישמירה על מרחק ביטח
 . החשמלי ובזמ� החשיפה

 .בפינה מרוחקת של המגרש) פילר(מיקו� תיבת חיבור החשמל למגרש 

 .כגו� חדר שירות, התקנת ארו� החשמל הביתי במקו� בו דיירי הבית ממעטי� לשהות

 .פילרמיסו* הכבל המתחבר אל הבית מהשנאי או מה

הימנעות מנשיאת הטלפו� הסלולרי בצמוד , שימוש מושכל בטלפוני� סלולריי� על ידי שימוש בדיבורית
� .לגו� ושימוש באוזניות שקצותיה� עשויות מצינוריות פלסטיק שקו

 
 יישוב  , שכונה

 .רדיו  לשימושי קרקע רגישי�/ מטר בי� אנטנות סלולריות250מרחק ביטחו� של 

 .בקו בניי�,  מיליגאוס�4 לקווי מתח גבוה יהיה כזה שלא יגרו� לקרינה של מעל מרחק מבני מגורי

 

 מעורבות תושבי	
הדרכה והסברה שוטפי� אודות הגנה מקרינה אלקטרומגנטית בתחו� הבית באמצעות הפצת חומר 

 .הרצאות פתוחות לציבור, הדרכת תלמידי� בבתי ספר, כתוב
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 איכות הסביבה. 4
 יראיכות אוו 4.6

 

 גדרהה
, הוא גור� לפגיעה בבריאות האד�. יהו� אוויר הנו פליטת מזהמי� לחלל האוויר בתו* ומחו� לבנייני�ז

 .לירידה בתוחלת החיי� ובאיכות�

 קרונות ע
 .ניעת זיהו� האוויר מתחבורה וממקורות אחרי�מ �
 . ילוב שטחי� ירוקי� במרק� הבנוי התורמי� לספיחת מזהמי�ש �
 . האוויריטור ובקרת איכותנ �
  

 יאור המערכתת

 . יהו� האוויר מתרחש בעקבות השפעות סביבתיות ובעטיי� של מערכות הפועלות בתו* מבני�ז

 שפעות סביבתיותה

 קורות זיהו�מ

אתרי כרייה , עורקי תחבורה ראשיי�, לדוגמת אזורי תעשייה(יפוי מקורות זיהו� קיימי� מיש לבצע 
 .יות שלה� באמצעות סקר מקדי� לניטור איכות אווירולהערי* את וההשפעות הסביבת) וחציבה

יהוי מקורות זיהו� האמורי� להתווס� בהתא� לתכניות ולתחזית גידול זבמסגרת הסקר יבוצע ג� 
 .הפעילות באזור

 מצו� מפגעי�צ

* רראו ע(וורור השכונה או היישוב על ידי העמדת מבני� באופ� שיבטיח זרימה חופשית של אוויר א
 ).�מיקרו אקלי

גברת השימוש במקורות אנרגיה מתחדשי� כגו� חוות טורבינות רוח או קירות סולאריי� ומערכת ה
 ).  ראו ער* אנרגיה סולארית(מקומית להתמרת אנרגיה לקבוצת מבני� 

ימושי קרקע משולבי� או במרחקי� סבירי� שקטנת התלות באמצעי תחבורה מוטוריי� על ידי תכנו� ה
 ).ראו ער* מדר* אקולוגי(חינו* ועוד , סחרמ, משרדי�, �ישל מגור

לדוגמא אזורי רישו� לבתי ספר ייקבעו , תנהלות הרשות המקומית תונחה על ידי שיקולי� סביבתיי�ה
 ).ראו ער* תחבורה בת קיימא(על בסיס אופטימיזציה של הנגישות באמצעי תחבורה בני קיימא 

 מחיהצ

 ).ראו ער* צמחיה(� וגזי� באוויר ייקיבוי עצי� וצמחיה תור� להקטנת ריכוזי חלקר

בסמיכות למקורות עש� וריח כגו� ,  לצדי דרכי��יכוז צמחיה באזורי� בה� נוצר זיהו� אווירריתוכנ� 
 .סביב מרכזי� מקומיי� לאיסו� פסולת למיחזור, מטבחי מסעדות

 �י� בבשטחי� פתוחי�  חגורות ירוקות החוצות את היישוב או השכונה ו–יתוכנ� ריכוז צמחיה באזורי חי
 .מבני�

 חבורהת

 .חבורה מוטורית היא אחד הגורמי� המרכזיי� לזיהו� אווירת
, לריכוזי מזהמי� באוויר, בזמ� עמידת כלי רכב ברמזור או בפקק תנועה נחשפי� נוסעי� והולכי רגל

לי בתכנו� מערכת הדרכי� תינת� עדיפות למעג, לכ�. ברמות הגבוהות משמעותית מהרמות המותרות
 .לצמצו� מש* ההמתנה, תנועה או למחלפי�

 
תינת� , לכ�. זיהו� הנפלט מאוטובוס יחיד נמו* מהזיהו� הנפלט ממספר כלי רכב פרטיי�ה

 .עדיפות לתחבורה ציבורית על ידי הגברת הנגישות אליה ושיפור השירות שהיא מספקת
 

עי� באמצעות נו� כלי רכב מומומל� לשקול הסתמכות על מער* תחבורה בלתי מזהמת כג, ביישוב קט�
לעודד תחבורה , מומל� להגדיר רחובות ללא כניסת כלי רכב, ביישוב גדול. אנרגיה חשמלית או אופניי�

 ).חשמלית(ציבורית באמצעות נתיבי� ייעודיי� ולבדוק אפשרות חיבור למער* של רכבת קלה 
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 בני	מ
 קורות זיהו�מ

. משימוש בחומרי� כימיי� המתנדפי� ע� הזמ�  כתוצאהומרי בנייה וריהוט פולטי� מזהמי� לאווירח
 .לבני� ועוד, בלוקי�, דבקי�, חומרי� נדיפי� קיימי� בצבעי�

 . עילות בישול ואפייה במטבח הבית היא מקור לזיהו� אוויר וריח בתו* הביתפ
 .  בישול בגז נמצא כמקור העיקרי לאיכות אוויר ירודה בזמ� פעילותו

 

 מצו� מפגעי�צ

לדוגמא שימוש .  בחומרי� טבעיי� או כאלו שאינ� מכילי� תוספי� כימיי� המתנדפי� לסביבהימושש
בסוגי ע� שאינ� מחייבי� צביעה חיצונית או שימוש בבלוקי� או לבני� שאינ� פולטי� קרינה ברמות 

 * ערראו(יש לערו* בדיקה מדגמית של חומרי הבנייה לפני תחילת השימוש בה� , בעניי� הקרינה. גבוהות
 ).קרינה

קמת מערכת יניקת אוויר מרכזית ממטבחי� בדירות בבנייה רוויה וסינו� האוויר היוצא דר* ארובה ה
 . מרכזית

 .כנה למערכת מרכזית לשאיבת אבק בכל דירהה
 

 :אמצעי� טבעיי� לשיפור איכות האוויר בחלל הבית
 .הוספת צמחי� מזני� נבחרי� בחדרי הבית השוני� �
 .ת באמצעות מערכת אוורור טבעיתי הבטיהור אוויר בחלל �
הקיר בנוי כ* שאוויר רווי בחמצ� . המזרחית והמערבית,  בחזיתות הדרומית–" קיר צמחיה"קמת ה �

 .     תו* שמירה על כניסת אור במידה מספקת, חודר לתו* חלל הבית
 

 ת הקרקעת

י תכנו� של יוע� פעל יהור אוויר בחניוני� תת קרקעיי� יעשה באמצעות אוורור טבעי או מאול� ט
אוורור מאול� . תינת� עדיפות לאוורור טבעי באמצעות פתחי אוורור גדולי� בקירות החניו�. אוורור

 .להבטיח הפעלה חסכונית באנרגיה COיופעל בהתא� להתראת גלאי 

 50 �ק במש* חצי שעה ו"מ/ג" מ120בתו* החניו� לא יעלה על  �COהאוורור יתוכנ� כ* שריכוז ה
 .ש* שמונה שעותמק ב"מ/ג"מ

נית� להנמיכה למפלס החניו� ולנצלה לאוורור החניו� או ) פטיו(מידה ובמבנה מתוכנת חצר פנימית ב
החצר תתוכנ� כ* שתימנע חדירת אוויר מזוה� מהחניו� אל שאר . דרכה, להעביר צנרת אוורור מהחניו�

 . חלקי המבנה

 .� למניעת החשיפה אליויבוצע ניטור גז רדו� בתדירות ידועה וינקטו אמצעי

 
 הלי* הבנייהת

המקור העיקרי לאבק שבאוויר הוא . אוויר שבסביבת אתרי בנייה מצויות כמויות גדולות של אבקב
 . תנועת משאיות להובלת פסולת ועפר

 �ינואר ,  דצמבר–פעולות להפחתת מטרדי אבק יבוצעו במש* כל חודשי השנה למעט בחודשי החור
 .ופברואר

המשאיות יכוסו ביריעות , לדוגמא. י� באתר הבנייה וינקטו אמצעי� להקטנת כמות האבקוכשרו דרכי
  .להקטנת התרוממות חלקיקי אבק לאוויר בעת ההובלות

 
 ומרי בנייה ח

 .אנרגיה ובפליטת מזהמי� לאוויר הליכי ייצור חומרי בנייה כרוכי� בדר* כלל ביצירתת
 ):ר* חומרי סלילהעו רא(יועד� השימוש בחומרי בנייה בני קיימא 

מאחר ולא נדרשת כמעט השקעת אנרגיה וכ� בחומרי� טבעיי� , ימוש חוזר בחומרי� קיימי�שיתבצע 
� . כגו� ע

, פוליסטיר�, PVC השימוש במוצרי� שתהלי* ייצור� גור� לפליטת מזהמי� מסוכני� לדוגמא רייאס
 ).CCA-) Chromate Copper Arsenע� שעבר טיפול ב
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 תלועמרכיבי 

 . בנייה על פי עקרונות להפחתת זיהו� אוויר הנ� גבוהות מעלויות בנייה קונבנציונליתתלויוע
כגו� היק� התשתית הנדרשת לתחבורה , א נית� לאמוד את תוספת העלות בשל ריבוי משתני�ל

היק� המתקני� לייצור אנרגיה מתחדשת וכיוצא , האמצעי� להפחתת זמ� המתנה בדר*, אלטרנטיבית
 .באלה

 
 מרכיבי עלות 

 תשתית קונבנציונלית
 מרכיבי עלות
 תשתית ירוקה

 עלויות כלכליות

 מרכיבי עלויות ישירות
 

 טיפול חלקי במקור 
 ). הזיהו�" יצרני"ב(

 .סקר זיהו� אוויר
שיפורי� בזרימת התנועה באמצעות 

 . מחלפוני�
שימוש בחומרי בניה ירוקי� או שימוש 

הייצור כ* שאנרגיית , חוזר במוצרי בניה
 . הנה נמוכה

 .מניעת התרוממות אבק בזמ� הבניה

 מרכיבי עלות תפעול
 

 
 . ניטור זיהו� אוויר

לוח זמני� להחזר 
 ההשקעה

 

 :ההחזר מתבטא בעיקר ב.   מספר שני� רב
, הקטנת עלויות אשפוז ובריאות �

 .שבמימו� הקופה הציבורית והפרטית
הקטנת מספר ימי מחלה של התושבי�  �

 . העבודהוהגדלת פריו�
עידוד שימוש בתחבורה ציבורית  �

 .  והקטנת הוצאות אנרגיה

 
 ס� כניסה

 
 . מרמת הבית מרמת הבית

 עלויות סביבתיות

תרומה סביבתית לער* 
 עצמו

מיחזור ושימוש חוזר באתרי בנייה מקטי�  
את הצור* בשינוע כמויות גדולות של פסולת 

 .בניי� לאתרי� מאושרי�
 יותר בהיבט השגת איכות חיי� טובה

 . הבריאותי
 קיצור זמני נסיעה – תחבורה בת קיימא  תרומה לערכי� האחרי�

באמצעות מחלפוני� ועידוד שימוש 
 . בתחבורה ציבורית ובתחבורה חלופית

 שימוש חוזר במוצרי בנייה – פסולת בניי�
 .מקטי� את כמויות פסולת הבניי�

   פגיעה בערכי� אחרי�
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 דגמהה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קרונות לשיפור איכות האוויר במבנ� מגורי�ע
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מפת התמצאות

 צ
 

יבוי עצי� בשטחי� ר
ציבוריי� וחגורות ירוקות 

 החוצות את הישוב

יבוי עצי� ר
בצידי צירי 

 .תנועה ראשיי�

רובה מרכזית לפליטת א
אוויר מסונ� שמקורו 

 .ממטבחי המבנה

ורבינות רוח כמקור ט
 .נרגיה חלופי לשכונהא

ירות סולריי� לצד דרו� ק
או , להפקת אנרגיה נקיה

לחדירת " קיר צמחיה"
 .אוויר מטוהר אל הבית

כנו� בהתחשבות ת
בכיווני רוחות 
 .לאוורור טבעי

 צ
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 ישו	י
 ית בודד ב

 .ימוש באנרגיה סולארית או אנרגיה מתחדשת אחרתש

 .הימנעות משימוש בחפצי� או רהיטי� המכילי� כימיקלי� נדיפי�

 .   מחומרי� הפולטי� קרינה ברמות גבוהותנייה בחומרי בנייה טבעיי� ככל הנית� והימנעות מבנייהב

 .תו* שימוש בצמחיה מטהרת, אוורור טבעי, יבוי צמחיה בתו* הבית ובסביבתור

 .מצעי� לנידו� ממטבחי� ומשירותי�אהתקנת 

 .ות הקרקע באזורי� רלבנטיי�מהתקנת אמצעי� למניעת חשיפה לגז רדו� בקו

 

 יישוב , שכונה

 .כת התחבורה הציבורית והסתמכות על תחבורה לא מזהמתיתוח רמת שירות גבוהה של מערפ

כנו� צירי תנועה תו* דגש על הקטנת זמ� עמידה ברמזורי� או בפקקי� באמצעות מעגלי תנועה או ת
 .פתרונות אחרי�

 .קטנת התנועה העוברת בתו* השכונה או היישובה

  .כנו� שימושי הקרקע באופ� שיקטי� את התלות בשימוש בתחבורה ממונעתת

 .    פיתוח מערכות שבילי� להולכי רגל ולאופניי�

 . יבוי עצי� בצדי דרכי� ובשטחי� ציבוריי�ר

 . הקמת מרכז לייצור אנרגיה בלתי מזהמת

 . דיפות לשימוש בחומרי בנייה בני קיימא לתשתיות ולבנייהע

 

 רבות תושבי	ועמ

 .מקורותיו ודרכי ההתמודדות אתו, עברת מידע על זיהו� אווירה

שימוש בתחבורה ציבורית ובכלי תחבורה ממונעי� באנרגיה , רכיבה על אופניי�, דוד הליכה ברגלעי
 ".נקיה"

 .  הדרכה לשיפור איכות האוויר בתו* דירות המגורי�

 . תיעידוד שתילת עצי� בסביבת הבית וצמחיה בתו* הב
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 איכות הסביבה. 4
 )סלילהבנייה ו(	 חומרי 4.7

 

 הגדרה

חומרי , של דרכי� ושבילי�ולסלילה ילה מתייחסי� לכל החומרי� המשמשי� לבנייה סלבנייה וחומרי 
,  ידידותיי� לסביבה קיימי� מרכיבי� של חומרי� בשימוש חוזר�בחומרי. מצעי� וחומרי כיסוי, מילוי

 .חומרי� ממוחזרי� או מרכיבי� המקטיני� מפגעי�
 

 עקרונות

 .שימוש בחומרי� לא מזהמי� -

 .ינ� מפרי� את האיזו� בטבעשימוש בחומרי� שא -
 .פסולת זכוכית, שימוש בחומרי� קיימי� כמו פסולת בניי� -
 . שימוש בחומרי� המקטיני� את מפלסי הרעש -
 .שימוש בחומרי� המאפשרי� חדירת מי נגר בלתי מזוהמי� -
 .ללא צור* בחומרי כיסוי, שימוש בחומרי� המאפשרי� שמירה על התכסית הטבעית של הקרקע -
 

 כתתאור המער

 חומרי	 ממוחזרי	
 . פסולת בניי� שנוקתה ממתכות ונגרסה לחומר מילוי העומד בדרישות תקניות–פסולת בנייה 

 .נגרס ועורבב ע� ביטומ� כדי להחזיר לו את תכונות האספלט,  אספלט שנעקר–אספלט ממוחזר 
 הקטנת .�5% שימוש בזכוכית להקטנת כמות האגרגטי� בתערובת האספלט בכ–אספלט ע� זכוכית 

 .כמות האגרגטי� נועדה לחסו* בחומרי חציבה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אספלט ע� זכוכיות
 

 מכמות האגרגטי� �20% שימוש בגומי מצמיגי� ישני� להחלפה של עד כ–אספלט ע� גומי ממוחזר 
הוא מקטי� .  מאור* החיי� של אספלט רגיל�33%אור* החיי� של אספלט זה גדול ב. בתערובת האספלט

 .סעהידורש פחות תחזוקה ומאפשר ניקוז טוב יותר של פני המ, מת הרעש הנוצרת מכלי רכבאת עוצ
 

 חומרי	 מחלחלי	
 אספלט שקט

ביטומ� משופר בו מוכנסי� סיבי� הקולטי� טוב יותר את הביטומ� ותוס� של סיד המשפר את עמידות 
 �2הגור� להפחתת רעש בדבר ,  מהנפח הוא אוויר20�25%התערובת אוורירית כאשר . התערובת למי�

על כ� מגבירה את יכולת הניקוז ובטיחות , התערובת מאפשרת חלחול טוב של מי גש�.  דציבלי�5עד 
 .התערובת אינה חזקה מספיק. הנסיעה על כביש רטוב
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 ריצו� חדיר

 �החלל . וסוגי� שוני� של אבני� משתלבות ע� פינות קטומות Ecopave דוגמת  Open Gridחדיר ריצו
 .סעהיבי� האבני� ממולא באגרגטי� כדי להגביר את חלחול מי הנגר במקו� לאגור אות� על פני המש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אבני� משתלבות ע� מילוי אגרגטי� מאפשרי� ספיגת מי גש�
 

Country Lane 

ביניה� נפרשת רשת פלסטיק המאפשרת גידול צמחיה במפרדה שבי� . שימוש בשני מסלולי בטו� למסעה
 .בי� וניקוז המסלולי�הנתי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ונקובר, Country Laneתכסית בשיטת 
 

 בטו� חדיר
 חללי� ובכ* מאפשר חלחול של מי נגר �20% ל15%יש בו בי� . בטו� בו אחוז הגרגרי� הדקי� קט� מאוד

רחובות מגורי� ,  מחוזק הבטו� הרגיל על כ� הוא מתאי� למדרכות�85%החוזק שלו הוא כ. אל האדמה
 .וחניות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    מגרש חניה מחלחל מאלמנט בטו� ע� מילוי חצ�                   בטו� חדיר מנקז מי� בשיעור           
 מבנה הבקרה של כביש חוצה ישראל         מעוקב לשעה                               '  אינ�250�300של                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

r 
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 חומרי	 מייצבי	
ללא צור* ,  שיטות המאפשרות ייצוב דרכי� שנפרצו והבאת� לחוזק של דרכי� קונבנציונליותקיימות

, חלק� מוגדרי� כאנזימי�, ייצוב הקרקע נעשה על ידי פיזור חומרי� מייצבי�. בחומרי מצע ואספלטי�
 .המעניקי� לקרקע חוזק ויציבות של כביש רגיל

 

 

 

 

 

 

 

 
שימוש . ד דרכי� שנפרצו וטופלו בשיטות של ייצוב קרקעעל תפקו, לא הצטבר באר� ניסיו� מספק

. גורמי� לזיהו� סביבתי או להחדרה של חומרי� מזיקי� לקרקעשאינ� בחומרי ייצוב מותנה בבדיקה 
 .יתרונ� הוא במחיר הנמו* ובחיסכו� במחצבי� הנדרשי� לסלילת דרכי� ושבילי�

 

 
 

 דר* עפר לאחר טיפול וכבישה טיפול בחומר מייצב
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 עלותמרכיבי 
אספלט ממוחזר או אספלט ע� תוספי� בדר* כלל מוזיל , ייהשימוש בחומרי� ממוחזרי� כמו פסולת בנ

אור* החיי� של חומרי סלילה . נדרשת הערכות לשימוש בתוספי� כמו זכוכית או גומי. את הבנייה
 .ממוחזר גבוה לעומת חומרי� רגילי�

 
 את עלות מרכיב, מייקר על פי רוב, ריצו� ובטו� חדיר, שימוש בחומרי� מחלחלי� כמו אספלט שקט

הקיי� של חומרי� מחלחלי� נמו* יותר . 30% � עלות החומר יכולה להיות יקרה ב. החומר בסלילה
 .מהקיי� של חומרי סלילה רגילי�

 
אי� מספיק ניסיו� לגבי הקיי� . שימוש בחומרי� מייצבי� לשימור תכסית טבעית הוא טיפול זול במיוחד

 .שלו

 

 מרכיבי עלות  
 תשתית קונבנציונלית

 ות מרכיבי על
 תשתית ירוקה

 עלויות כלכליות

 מרכיבי עלויות ישירות
 

. עלות ייצור החומרי�
ועלות . הבאת� לפרויקט

 .עבודה

 .שימוש בחומרי� ידידותיי� לסביבה
שימוש בטכנולוגיות מיוחדות לייצור 

 .החומרי�
יישו� שיטות מיוחדות לעבודה ע� 

 .חומרי� ידידותיי� לסביבה

 מרכיבי עלות תפעול
 

ש בחומרי� רגילי� שימו
המיועדי� לסלילת דרכי� 
תו* פגיעה בקרקע ויצירת 

 .  זיהו� אוויר

שימוש בחומרי� המאפשרי� חיסכו� 
על ידי כ* נית� לקזז עלות . בתחזוקה

מחקר ופיתוח של מוצרי� ידידותיי� 
 . לסביבה

ההשקעה תוחזר על ידי ניצול חומרי�   לוח זמני� להחזר ההשקעה
חיסכו� בהוצאות קיימי� ובאמצעות 

 .תפעול
 .מרמת בניי� בודד .מרמת בניי� בודד ס� כניסה

 עלויות סביבתיות

תרומה סביבתית לער* 
 עצמו

 
 

 שימוש בחומרי� ממוחזרי� –ניצול קרקע   תרומה לערכי� האחרי�
מקטי� את הצור* בכרייה של חומרי� 

 .רגילי� ובכ* שומר על משאב הקרקע
חלחלי� שימוש בחומרי� מ –מי נגר 

מצמצ� את הצור* באמצעי� לניקוז 
 .המסעות

 

   פגיעה בערכי� אחרי�
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 הדגמה

 קרקעטיפול בראו ער* 

 

 יישו	

 :יישו� חומרי סלילה על פי מדרג
     

 רחוב עורקי רחוב מאס  רחוב מקומי המרכיב

מילוי מפסולת בנייה 
 .ממוחזרת

מילוי מפסולת בנייה 
 .ממוחזרת

 מפסולת בנייה מילוי
 .ממוחזרת

 .אספלט ממוחזר .אספלט ממוחזר 

  �אספלט ע� תוס
 .זכוכית

 �אספלט ע� תוס
 .זכוכית

 חומרי� ממוחזרי�

  �אספלט ע� תוס
 .גומי

 �אספלט ע� תוס
 .גומי

 .אספלט שקט .אספלט שקט .אספלט שקט

Ecopave.  בטו� חדיר. 
 חומרי� מחלחלי�

Country Lane.   
 .לא מתאי� .לא מתאי� .מתאי� חומרי� מייצבי�

 

 מעורבות תושבי	

 .הקיי� שלה� והאחזקה הדרושה, הרכב�, מידע על חומרי סלילה ידידותיי� לסביבה

 .דרכי�שיתו� תושבי� בבחירת סוגי חומרי� לשבילי� ו
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 איכות הסביבה. 4
 טיפול במזיקי	 4.8

 

 הגדרה
 . לניות באד� ובחיחרקי� רבי� ה� נשאי� של מיקרואורגניזמי� הגורמי� למחלות קט

. או שילוב אמצעי� ביולוגיי� להדברה/וטיפול במזיקי� שאינו מזיק לסביבה נעשה על ידי שימוש 

 .  וברמשי� וחרקי� החודרי� למבני�, הטיפול הוא במזיקי� הפוגעי� בגידולי� חקלאיי� ובצמחי גינה

 

 עקרונות 
 .רי הדברה כימיי�שימוש בהדברה ביולוגית למניעה או הפחתה של השימוש בחומ �
 .שימוש בחומרי הדברה פריקי� שאינ� מזיקי� לסביבה �
 . בחומרי הדברה כימיי�לצור* הפחתת השימוששילוב של הדברה ביולוגית והדברה קונבנציונלית  �
במידה ונעשה שימוש בהדברה קונבנציונלית של , מתפרקי� במהירותהשימוש מבוקר בחומרי�  �

 .רכת הביובחרקי� ורמשי� בתו* מבנה או במע

 
 תיאור המערכת

 .הדברה ביולוגית עושה שימוש בחרקי� גורמי מחלה ובבעלי חיי� בעלי ד� ח�
דרכי חדירתו , תפוצתו, תכנו� ההדברה ייעשה על בסיס איסו� מידע על הגור� המיועד להדברה

ב הדברה אי שילו/שילוב, תדירות, בהסתמ* על המידע שנאס� ייקבעו סוג המדביר הביולוגי. והתרבותו
 .     'סוג החומר הכימי ואופ� השימוש בו וכד, קונבנציונלית

 

 הדברה ביולוגית יזומה

מקטינה את גודל  את המזיק לחלוטי� אלא ה מכחידנהאינלחקלאות  של חרק מזיק הדברה ביולוגית
 .   � שיגרמו לחקלאי נזקי� כלכליי� מועטי� שלא יצדיקו שימוש באמצעי הדברה כימיי, כ*אוכלוסייתו

 
 :אסטרטגיות להדברה ביולוגית
 תוצאות רצויות מושגות לאחר יצירת מאז� טבעי בו רמת המזיק יורדת –זריעה ואקלו� של אויב טבעי 

 . לרמה שנקבעה
 . תוצאות רצויות מתקבלות באופ� מיידי–גידול מסות של אויבי� טבעיי� ושחרור� בשטח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מאחר והצמחי� בגינות פרטיות ה� , האקלו�הזריעה ות היא שיטת השיטה המומלצת לגינות פרטיו
 .כמו בתוצרת חקלאית, בדר* כלל צמחי� רב שנתיי� שלא נדרשת לגביה� פעולת הצלה

 

 

 

 

 בעלי חיי� המשמשי� מדבירי� ביולוגיי�



 184

 :דוגמאות לאויבי המזיקי� בחקלאות
 

 מדביר ביולוגי

 מי�/ז� סוג
 הערות יעד להדברה

, זחלי פרפרי� חיידק הבצילוס
 יות ויתושי�חיפוש

באר� מודברי� יתושי� וזחלי פרפרי� 
רעל המופרש . באמצעות חיידק זה" יבשתיי�"

 .מהחיידק גור� לשיתוק ולמות הזחל
דבר , הזחל המותק� הופ* לבית גידול לוירוסי� זחלי פרפרי� וירוסי�

 .המביא למותו
כנימות , כנימות עש פטריות

 עלה וזחלי פרפרי�
 

גורמי 
 מחלה

 לייש� בכל פע� מחדש ואילו את החיידקי� יש  
 .וירוסי� ופטריות מתפשטי� כמגפה

 – חרקי� שוני� גמל שלמה 
 – איצריית ההדרי� פרת משה רבנו
ביכולתו . זחל הארינמל מוצ� את נוזל הכנימה כנימת העלה ארי נמל ירוק

 . להגיע לכנימות ג� א� ה� מרוחקות יחסית
רימת יתוש 

 העפצי�
תנאי להדברה הינו פיזור הרימות בלב מושבת  ת עלהכנימ

 .הכנימות
חרקי	 
 טורפי	

 אקרית טורפת 
Phytoseiulus 

persimilis 

האקרית הצהובה 
 )צמחונית(

תעשיות הדברה "י "עכביש זעיר המשווק ע
 . שבקיבו� שדה אליהו" ביולוגית
 ארקיות צהובות 7 �הוא טור� כ.  מ" מ2גודלו עד 

 . ביו�
 .הכנימות מזיקות לגידולי הדרי� כנימות מג� הובהצרעה ז

. הצרעה מטילה ביצי� מתחת למג� של הכנימה
הזחלי� המתפתחי� מהביצי� גדלי� וניזוני� 

 . מהכנימה
 צרעה טפילית 

Diglyphus isaea 

גידולי שדה , הזבוב מהווה מזיק של ירקות רימת זבוב
 . ופרחי�

חרקי	 
 טפילי	

צרעה טפילית 
Aphidius 

colemani 

ימת עלה כנ
 הדלועי�

. הצרעה מטילה ביצי� מתחת למג� של הכנימה
הזחלי� המתפתחי� מהביצי� גדלי� וניזוני� 

 . מהכנימה
עופות 

 טורפי	

סוג של (נברני�  תנשמת
 ועכברי�) מכרס�

 .בלילה אחד תנשמת קוטלת מספר מכרסמי�

 .תיעיל במקורות מי� נקיי� כגו� מחצבות נטושו זחלי יתושי� גמבוזיה דגי	
 
 
 

 .  בטיפול בריכוזי� נקודתיי� גדולי� של מזיקי�יועדפוחרקי� טורפי� 
 . טפילי� יעילי� כאשר המזיק מפוזר ונמצא בכמויות נמוכות

. בננות וצמחי נוי, גפני�, דוגמא לשילוב בי� השניי� הוא הדברת הכנימה הקימחית הפוגעת בהדרי�
אשר משמידה  Leptomastix dactylopiiפילית להדברתה משלבי� חיפושית פרת משה רבנו וצרעה ט

 . כנימות ששרדו את החיפושית
 
 

 עיקור וטיפול גנטי 

נעשה שימוש בהנדסה גנטית לעיקור חרקי� באמצעות קרינה ופיזור� בכמויות גדולות באזורי� 
� הזכרי. היחס בי� הזכרי� הפוריי� לעקרי� נוטה לטובת הזכרי� העקרי�. חקלאיי� ובאזורי מגורי�

דוגמא לשימוש בעיקור הוא באוכלוסיות יתושי� . העקרי� מזדווגי� ע� הנקבות ללא קיו� דור המש*
 .כגו� זבוב הי� התיכו�, וזבובי�
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 הדברה מבוקרת

 :זאת באמצעות, הדברה קונבנציונלית העושה שימוש מבוקר בחומרי� רעילי�
 .רו למבנה ומקומות המסתורפרצות דרכ� מזיקי� חד, יטור ואיסו� מידע על כמות המזיקי�נ �
 .על פני שימוש בחומרי הדברה) ע� או בלי רעל(תכנו� שיטת הטיפול תו* מת� עדיפות למלכודות  �
. חומרי הדברה בעלי רעילות זניחה לבעלי ד� ח�, העדפת חומרי הדברה המתפרקי� במהירות �

העדפת חומרי� , )ולא חומרי� זרחניי� אורגניי� שה� רעילי�(העדפת פרטרואידי� , לדוגמא
 ).ולא שימוש במדלל קסילול החשוד כמסרט�(המומסי� בחומרי� שאינ� רעילי� כגו� מי� 

 .ריכוז מינימלי של חומר ההדברהשימוש ב �
 . ריסוס תו* התמקדות בריכוזי המזיקי� ולא פיזור בחלל האוויר �
 

 מערכת הולכת שפכי�דוגמא לטיפול ב

קני� יהצפיפות גורמת לת. גדולות וצפופות של תיקני�במערכות הולכת שפכי� מתפתחות אוכלוסיות 
 . חדור אל מבני מגורי� ומבני� אחרי�התפשט ולל

תדירות הנטור תקבע כ* שנית� יהיה לנקוט . נדרש ניטור אוכלוסיות התיקני� במערכות להולכת שפכי�
 .  בפעולות הדברה לפני גידול משמעותי של אוכלוסיות התיקני�

 . וב תעשה שימוש מינימלי בחומרי הדברה ובחומרי� המתפרקי� במהירותההדברה במערכות הבי
 

 מרכיבי עלות

 . הדברה ביולוגית יקרה בדר* כלל מהדברה קונבנציונלית
 . העלות הנוספת מתבטאת בעלות השוטפת ללא צור* בהשקעות בתשתיות

 מרכיבי עלות 
 תשתית קונבנציונלית

 מרכיבי עלות
 תשתית ירוקה

 ותעלויות כלכלי

      מרכיבי עלויות ישירות

 מרכיבי עלות תפעול
הדברה קונבנציונלית  

 .  בגני� ציבוריי�
 .   הדברה ביולוגית בגני� ציבוריי�

 עלות מעורבות התושבי�
הדברה ביולוגית  

 .  בשטחי מגורי�
 .   הדברה ביולוגית בשטחי מגורי�

  לוח זמני� להחזר ההשקעה
ויות אי� השקעה ראשונית אלא על

 . תפעול בלבד

 .רמת השכונה .רמת השכונה ס� כניסה

 עלויות סביבתיות

תרומה סביבתית לער* 
 עצמו

 
איכות חיי� טובה יותר בהיבט 

 .  הבריאותי

הפחתת כמויות חומרי  –זיהו	 קרקע    תרומה לערכי� האחרי�
 .הדברה החודרי� לתת הקרקע

הפחתת ריכוזי מזהמי�  – איכות אוויר
 .מקור� מחומרי הדברהבאוויר ש

    פגיעה בערכי� אחרי�
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 יישו	
 בית 

 .  הדברה של חרקי� ורמשי� בצורה מבוקרת על ידי ריסוס מקומי ללא פיזור לאוויר

 .שימוש בחומרי הדברה המתפרקי� במהירות

 .שימוש בהדברה ביולוגית בגינה הפרטית

 . מלכודת דבקל או 'הדברת תיקני� ללא שימוש ברעלי� באמצעות פיתיו� ג

התכשיר . הדברת נמלי� באמצעות איטו� נקודת המוצא של הק� או שימוש בתכשיר מיקרוקפסולרי
  .אל תו* הק� ופוגע באוכלוסייתו התת קרקעיתנישא על גבי הנמלי� הפועלות 

 . הדברת מכרסמי� וחולדות באמצעות מלכודות

 ).  ק� היוני�לאחר פינוי(הדברת כיני יוני� בתכשיר בעל רעילות נמוכה 

 .  הדברת חרקי� מעופפי� באמצעות מתקני� מוארי� המכילי� לוחות דביקי�

 
 יישוב , שכונה

 . שימוש בהדברה ביולוגית בגינו� הציבורי או שילוב הדברה ביולוגית והדברה קונבנציונלית מבוקרת

 .שילוב של הדברה ביולוגית וחומרי הדברה מתפרקי� במהירות

 . �תיקניהלכת שפכי� להגבלת התרבות הדברה במערכות להו

 

 מעורבות תושבי	
 .מוקד מידע והדרכה בנושא הדברה ביולוגיתהקמת 

 . עידוד השימוש בהדברה ביולוגית בגינה הפרטית ובתחו� הבית

 .פרויקט לימודי ומעשי לעידוד קינו� תנשמותהפעלת 

 .  שימוש ביתיבהנמצאי� לאופ� סילוק שאריות ואריזות חומרי הדברה באשר הדרכה 
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 איכות הסביבה. 4
 חזותית  איכות4.9

 הגדרה
ריהוט , שלטי�, רצ� או זהות בי� אלמנטי� כמו מתקני תשתית, זיהו� חזותי נוצר כאשר אי� אחידות

 .המצויי� בגבול ובתחו� החלל הציבורי, גדרות ועוד, רחוב
 

 עקרונות
 .ישתלבו בצורה הרמונית בחלל הציבוריגדרות , שלוט וריהוט רחוב, אלמנטי� כמו מתקני תשתית �
 .האלמנטי� יהיו בעלי מידות מינימליות תו* הבטחת מת� מענה לתפקוד� �
 .שימוש� וסילוק�, האלמנטי� יהיו מחומרי� בני קיימא שאינ� מזהמי� בתהלי* ייצור� �
 ).אבק ועוד, בטיחות(אתרי בנייה יגודרו באופ� שימנע זיהו� חזותי ומפגעי� אחרי�  �

 
 

  המערכתתאור
 מתקני תשתית

שילוב מתקני תשתית במבני� באופ� שיבלעו בה� ולעיתי� הפיכת התשתית לחלק נצפה וגלוי בתכנו� 
. תיעול המי� ויצירת האנרגיה, בעיקר מערכות מיחזור המי�. גני� ושטחי� פתוחי�, הנופי של רחובות

 .קווי תשתית כמו חשמל ותקשורת יוטמנו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mario Scjetnanומילקו במקסיקו סיטי פרי תכנונו של 'יה בפארק סוצתשתית גלו
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 שילוט
מחומרי� שוני� המוצבי� באי סדר הוא הגור� העיקרי לזיהו� , בליל של שלטי� בגדלי� לא אחידי�

 .חזותי
 

 .שלטי� יוצבו בצורה מוצנעת ככל הנית�
שמותר להציב על מבני� או ) חומר, בעצ, גודל כתב, גודל שלט(יקבעו כללי� לגבי סוג ואופי שלטי� 

 .כשלטי רחוב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  בליל שלטי� יוצר זיהו� חזותי                                         דוגמא לשלטי רחוב מעוצבי�
 
 
 
 

 ריהוט רחוב
בקווי� ובצבעי� שיתאימו לזהות , י�צרי* להיעשות מחומר) תאורה, פחי אשפה, ספסלי�(ריהוט רחוב 

 .שהמקו� אמור לשדר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     קרית  טבעו�                                                    קיבו� אלוני�
 

 
 גבול מגרש

 .עיצוב אלמנטי� בגבול המגרש כמו סככה לרכב, סוג הגדר, גרשיקבעו כללי� לגבי אופי הפיתוח בגבול מ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

  

 



 189

 עלותמרכיבי 
אינה גבוהה , ריהוט רחוב או גידור, עלות עיצוב ושימוש בחומרי� בני קיימא ובלתי מזהמי� לשילוט

השימוש החוזר בחומרי� קיימי� יכולי� להוזיל את . מעלות עיצוב ושימוש בחומרי� אחרי�

 .אלמנטי� המשתלבי� בחלל הציבוריה

 

 מרכיבי עלות  
 תשתית קונבנציונלית

 מרכיבי עלות 
 תשתית ירוקה

 עלויות כלכליות

 מרכיבי עלויות ישירות
 

ניסוח ואכיפה של חוקי עזר 
עירוניי� שיסדירו את 

השימוש במרחב הציבורי בכל 
, הנוגע לאלמנטי� של תשתית

גידור , ריהוט רחוב, שילוט
 .ועוד

 .יצוב מוקפדע
שימוש בחומרי� בני קיימא 

, ובלתי מזהמי� לשילוט
 .ריהוט רחוב או גידור

שימוש חוזר בחומרי� קיימי� 
 .ומיחזור חומרי�

 מרכיבי עלות תפעול
 

אחזקה שוטפת של אלמנטי� 
 .ציבוריי�

חומרי� בני קיימא אמורי� 
להיות עמידי� בפגעי מזג 

 .האוויר וונדליז�

 .מיידי  שקעהלוח זמני� להחזר הה

 .קבוצת מבני� או רחוב .קבוצת מבני� או רחוב ס� כניסה

 עלויות סביבתיות

 יצירת סביבות נעימות שיש �  תרומה סביבתית לער* עצמו
 . בה� הרמוניה חזותית

 
 נית� לטפל בתשתיות גלויות �

 .באופ� חזותי נאות
 שילוט מואר – זיהו	 אור  תרומה לערכי� האחרי�

ב צריכי� לפעול ותאורת רחו
 .תו* מניעת זיהו� אור

   פגיעה בערכי� אחרי�
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 הדגמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 יישו	

 מבנ�, בית
 . שילוט פרטני, גדרות, קביעת כללי� ברורי� לעיצוב הרמוני של חזיתות מבני�

 
 יישוב, שכונה

 .ביצוע על ידי הרשותעיצוב צנוע ומוקפד של אלמנטי� בתחו� החלל הציבורי ו
 .שילוב תשתיות גלויות של מערכות תיעול מי� בנו� העירוני

 .הצנעת תשתיות כמו חשמל או תקשורת
 

 מעורבות תושבי	

 .התארגנות במסגרות קיימות או חדשות לטיפוח תרבות הדיור והטיפול בחלל הציבורי
, צמחיה, חיצוני של בתי מגורי� בנושאי עיצוב סדנאותוהעמקת הידע בנושאי עיצוב על ידי הרצאות 

 .גינות חניה וגדרות
 .שילוב תלמידי מגמות לאמנות ביצירת סדר יו� עיצובי

 גינות קהילתיות/גינות/ תחרויות טיפוח חזות הבתי�– �אירועי
 

 צ

 מספר בית

 שילוט רחוב 
 בכביש ראשי

צמחי

ה 

 ספסל רחוב

 תאורת רחוב

ל טיפול בגבו
 מגרש

 מפת התמצאות

 צ
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 איכות הסביבה. 4
 זיהו	 אור 4.10

 

 הגדרה
זיהו� . � מחזירי קרינהזיהו� אור נגר� משימוש עוד� באור מלאכותי או הבזקי� של אור ממשטחי

 . צריכת אנרגיה מעבר לנדרשגור� להאור פוגע בנוחות האד� ו
 

 עקרונות 
 .מניעת שימוש לא הכרחי באור מלאכותי �
 .מניעת הארה מיותרת כלפי השמי� �
 .תכנו� מתקני תאורה בעוצמה ובכיוו� שימנעו סנוור ויזמנו עופות וחיות לילה �
 . הגדרה מכוונת של אזורי� חשוכי� �
 .ימוש בחומרי� שאינ� מחזירי קרינה היוצרת הבזקי�ש �

 

 תיאור המערכת

 תאורת לילה

 .תו* שימוש בטכנולוגיות הטובות ביותר הזמינות להשגתה, התאורה תהא חסכונית וממוקדת

 עוצמת תאורה

 ביחס לעוצמת ההארה �40%התקנת מכשור המקטי� את כמות האור הנפלטת בשעת לילה בכ
 .  פי� כיבוי האוראו לחילו, המקסימלית

 אלו יבקרו את הפעלת התאורה .בחישני תנועה וחישני אור במערכת התאורה, שימשו בבקרי זמ�
 .המערכת תופעל רק בנוכחות� של אנשי�, לדוגמא. בהתא� לצור*

 .תו* סנוור מינימלי, הקפדה על שימוש בכמות אור מתאימה לכל משימת הארה

ראו (אנרגיה סולארית , נמו*' ה כגו� תאורת שבילי� בוולטאגשימוש במקורות אור חסכוניי� באנרגי
 ).ער* אנרגיה סולארית

 כיוו� תאורה 

 .   כיוו� מערכות התאורה כ* שלא תהא חריגה של אור מעבר לשטח הנועד להארה

לדוגמא בתאורת רחובות או בתאורה של שלטי , הארה לכיוו� מטה בלבד ולכיוו� המקו� בו הוא נצר*
 .�מידע ופרסו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גבול מגרש

 .תאורת רחוב לא תחצה את גבול המגרש הפרטי
 .תאורה פרטית תיקח בחשבו� מניעת חדירת אור בעוצמה גבוהה למגרשי� גובלי�
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 תאורת רחוב

בתנאי . יקח בחשבו� הימצאות� של מקורות אור נוספי� באזורירחובות וחניוני� , תאורת דרכי�תכנו� 
כאשר , בתנאי רקע מואר. יש להקפיד על מניעת סנוור, וחי� בי� הבתי� גדולי�כאשר המרו, רקע חשו*

 . הסבירות לסנוור נמוכה, הבתי� צפופי�

 . במפרטי ומכרזי עבודות תשתית, יוגדרו גופי תאורה ורמות הארה המתאימי� למניעת סנוור

 . תוגדר דרישה לעמעו� או כיבוי מתוזמ� של תאורת רחובות בהתא� לצור*

 
 ורי	 חשוכי	אז

בה� לא תתקיי� תאורה או תתקיי� תאורה , יוקצו אזורי� חשוכי�, בהיק� השכונה או היישוב

ללא הפרעות , מאזורי� אלה יתאפשרו מבטי� אל מרחב פתוח של שמי הלילה. בעוצמה נמוכה ביותר

 . זוהר אור

ות טבעיות ובה� ה� אזורי� בה� מתקיימות מערכ, אזורי� נוספי� אשר יוגדרו כאזורי� חשוכי�
 . אוכלוסיות של חיות בר

יקבלו הנחיות והמלצות לניהול משק האור כדי , דיירי� הגרי� בתחו� או בקרבת אזורי� חשוכי�
 .לאפשר שמירת� וקיומ� של האזורי� החשוכי�

 

 אור יו	

לדוגמא קיר מס* או סיוד , שימוש בחומרי� ובמשטחי� שאינ� יוצרי� סנוור כתוצאה מהחזר קרינה
 .בוהק של גגות במבני� שכני�
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 עלותמרכיבי 

אינו יקר בהכרח משימוש , שימוש בגופי תאורה חסכניי� באנרגיה ובאמצעי� למניעת זיהו� אור
 �40%צפויה לקטו� בכ, צריכת החשמל עקב שימוש בתאורה חסכונית, בנוס�. באמצעי תאורה רגילי�

 .ובהתא� לכ* תקט� עלות האנרגיה לתאורה
 ותמרכיבי על 

 תשתית קונבנציונלית
 מרכיבי עלות 
 תשתית ירוקה

 עלויות כלכליות

 מרכיבי עלויות ישירות
 

 תוספת –נפח /הוספת בקרי זמ� 
אחוזי� בודדי� לעלות תשתית 

 התאורה
 מרכיבי עלות תפעול

 
החלפת גופי תאורה ובקרי� פגומי�  .החלפת גופי תאורה

 לעלות 10% –תוספת של כ  –
 .התפעול

מלא / קיזוז חלקי–באנרגיה חיסכו� 
 .ע� עלות התפעול

לוח זמני� להחזר 
 ההשקעה

 
יתכ� וחלק מההשקעה לא תוחזר 

 .כלל
 ס� כניסה

 
  

 עלויות סביבתיות

תרומה סביבתית לער* 
 עצמו

 ראות טובה יותר של שמי הלילה   
 והכוכבי� ללא מיסו* של תאורת  

 . רקע
מניעת סנוור  –א תחבורה בת קיימ  תרומה לערכי� האחרי�

 .נהגי� בתאורה צידית ישירה
 הקטנת צריכת אנרגיה –איכות אוויר 

והקטנת היק� יצור האנרגיה 
 .בהתא�

 הקטנת הפגיעה באורח –עול	 החי 
החיי� של החיות הפעילות בשעות 

 .הלילה
  

   פגיעה בערכי� אחרי�
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 הדגמה

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :מקרא
 אזור חשו* 

 
 � ע

 
 גו� תאורה

 

 תאורת רחוב ראשי ואזור חשו* במבנ� מגורי�

 מפת התמצאות

 צ
 

תאורה פנימית 
 �מתעמעמת ב

 � וכבית ב23:00
01:00 

 .תאורת רחוב ראשי
גובה העמודי� וגופי 
התאורה מתוכנני� 
לתאורה חסכונית 

 אור" עודפי"ללא 

 שלט מידע
מואר על פני 
 שיטחו בלבד
 וכלפי מטה

 

תאורה פנימית נמוכה 
מומה  ע�" אזור החשו*"ב

 01:00 � וכבית ב23:00עד 

 צ
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 יישו	
 מבנ�   , בית

 . למשל לא יותר שימוש בקיר מס*. חזית הבית הפונה לרחוב תהא מחומרי� שאינ� מחזירי אור
 . למגרשי� שכני�, מניעת חריגת אור היוצרת סנוור

 .באזורי� חשוכי�מת� הנחיות לניהול משק האור לדיירי בתי� 
 

 יישוב  , שכונה
 . תאורת רחוב ממוקדת ע� מפסיקי אור ועמעמי� בהתא� לצור*הצבת 
 . כלפי מטה גופי תאורה בשלטי הכוונה ובשלטי פרסו�כיוו� 

 . הגדרת גופי תאורה ועוצמות הארה מונעי סנוור במפרטי ובכתבי כמויות לעבודות תשתית
 

 מעורבות תושבי	
י� על דרכי� להפחתת פליטות אור מהבתי� לסביבה וחשיבות� של אזורי� העברת מידע לתושב

 .חשוכי�
 .כחלק מתכנית לימודית, הפעלת מוקדי הדגמה של אזורי� חשוכי� וזיהו� אור

 .אספקת מידע על זיהו� אור בחשבונות החשמל
 . עלות נמוכה ביותר המתקזזת ע� חיסכו� באנרגיה�עלות לתושבי� 
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 תהמלצות מערכתיו
 :פתרו� מערכתיבבחינת העקרונות  זוהו מספר תחומי� המצריכי� 

 .הנחיות של משרדי ממשלה רלבנטיי� •

 .שינויי� תחיקתיי� •

 .פורמליות�הכנסת הערכי� לתכניות לימודי� פורמליות וא •

 .חברתיי��ייזו� פעילויות ע� ארגוני� סביבתיי� •
 

 ארגוני סביבה וחברה תכניות לימודי	 הנחיות ותחיקה ער�
    קרקע

1.1  
ניצול 
 קרקע

הטמעת דרישות צפיפות דיור 
, 35א "מינימאלית כמפורט בתמ

בהיתרי , ושימוש בתת הקרקע
 . על פי תכניות מפורטותבנייה

הכנסת יחידות לימוד על הייחוד 
תמהיל , צפיפות הבנייה, המקומי

המורשת , שימושי הקרקע
 .ההיסטורית

אימו� שטחי� טבעיי� בקרבת 
יפוח חללי� בי� היישוב וט

קהילה "בנייני� כחלק מפרויקט 
בשיתו� בעלי ידע " לומדת

בוטניקה , בתחו� האקולוגיה
 .תשתיות ועוד

1.2 
טיפול 

 בקרקע

 משרד החקלאותהמלצות 
ופיתוח הכפר לצמחיה חסכונית 

 .במי�

הדרכה בנושאי� של שימור 
, חיפוי קרקע, קרקע טבעית

 .השבת צמחית הבר
 

1.3 
זיהו� 
 קרקע

המשרד לאיכות חיות הנ
 .יישובי,  לטיפול נקודתיהסביבה

הדרכה בנושאי� של זיהו� 
שמני , קרקע מפסולת רעילה

חומרי הדברה ודישו� , סיכה
 .כימיי�

 

    מי	
2.1 

 שימור 
 מי נגר

לבנייה משמרת תקנות התקנת 
מי נגר בהתא� להמלצות משרד 

 .הבינוי והשיכו�

הכנסת יחידות לימוד על חשיבות 
  .שימור מי נגר, וז הטבעיהניק

2.2 
חיסכו� 

 במי�

 לחיסכו� בשימוש תקנותהתקנת 
במי� שפירי� באמצעות 
 .חסכמי� או שיטה אחרת

הכנסת יחידות לימוד על מערכת 
  .זיהו� מי�, אספקת המי�

2.3 
ביוב 

 והשבה

 לשימוש משרד הבריאותהנחיות 
 .במי� אפורי�

, הדרכה בנושא השבת מי�
 .אגני� ירוקי�

מוש באגני� ירוקי� בגינות שי
 .קהילתיות

    אנרגיה

3.1 
נוחות 

 אקלימית

 משרד התשתיותהנחיות 
לשימוש מקסימאלי במקורות 

אנרגיה מתחדשת ליצירת נוחות 
 .תרמית

הדרכה בבנייה המנצלת אנרגיה 
עקרו� , מסה תרמית, פסיבית
 .אוורור ועוד, החממה

 .התנסות בבנייה מאדמה

3.2 
אנרגיה 

 מתחדשת

 לשימוש באנרגיה תקנותתקנת ה
 .סולארית לחימו� מבני ציבור

הכנסת יחידות לימוד בנושא של 
  .אנרגיות חליפיות

3.3 
אנרגיה 

 גז�מביו

 לניצול תקנותהתקנת 
גז באתרי �מקסימאלי של ביו

רפתות ותוצרי , סילוק פסולת
 .לוואי של גידולי� חקלאיי�

פעילות לימודית משותפת ע� 
,  כמו חיריהאתרי סילוק פסולת

 .עברו�
 

איכות 
 הסביבה

   

4.1 
 צמחיה

סוג וכמות הצמחיה , קביעת אופי
 .בהיתרי הבנייה

הכנסת יחידות לימוד על חשיבות 
, צמחיה מקומית, מגוו� המיני�

 .חסכנית במי� ועוד

שיתו� תושבי� בתכנו� ותחזוקה 
 .של גינות קהילתיות

4.2 
תחבורה 

בת 
 קיימא

בורה הכנת מסמ* מדיניות לתח
בת קיימא והנחיות מחייבות על 

המועצה ארצית לתכנו� ידי 
 שיכלול תכנו� שבילי ולבנייה
, דרכי� להולכי רגל, אופניי�

אחסו� , ניהול חניה, ניהול תנועה
 .אופניי� ועוד

עידוד ההליכה ברגל והרכיבה על 
אופניי� כחלק מתכנית ההעשרה 

 .הלימודית

דיזל �התנסות בהכנת ביו
לדוגמא שמ� (י� משמני� משומש

 .כדלק חלופי בכלי רכב) מפלאפל
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  א4.3
פסולת 

 )מעורבת(

 להפרדת פסולת תקנותהתקנת 
 .ולשימוש חוזר מקסימאלי

הכנסת יחידות לימוד בנושא 
, הפסולת, צרכנות בת קיימא

מיחזור , שימוש חוזר, הפרדתה
 .ועוד

יו� מרכז הכשרה ולימודי� ק
ברמה יישובית שיעסוק בצרכנות 

סדנאות להכנת . בת קיימא
, בניית קומפוסטרי�, קומפוסט

אמנות סביבתית מחומרי 
הפרדה במקור במוסדות . מיחזור

 .ציבור
  ב4.3

פסולת 
 )בניי�(

 לצמצו� כמויות תקנותהתקנת 
פסולת הבנייה ולשימוש חוזר 

 .מקסימאלי
 

לשימוש חוזר הדרכה והכוונה 
 .בחומרי בניי�

4.4 
 רעש

קביעת רמות הבידוד של מבני 
בהיתרי ציבור ובתי מגורי� 

 .הבנייה
 

מידע על מקורות רעש ופתרונות 
 .לצמצו� הרעש

4.5 
 קרינה

קביעת רמות קרינה של מתקני 
  .בהיתרי הבנייהתשתית 

מידע על מקורות קרינה 
 .אלקטרומגנטית ומייננת

4.6 
 איכות
 אוויר

 לשקיפות בדבר תקנותתקנת ה
פליטות לאוויר לרבות חומרי� 

 .הנאגרי� בגו� האד�

הכנסת יחידות לימוד בנושא של 
 .גורמי זיהו�, איכות באוויר

העלאת מודעות למפגעי� 
בריאותיי� כתוצאה מזיהו� 

 .אוויר

4.7 
 חומרי�

בנייה (
 )וסלילה

 לשימוש בחומרי תקנותהתקנת 
יבה בנייה וסלילה ידידותיי� לסב

בעלי תו (לאור* כל ימי חייה� 
 ).תק� ירוק

 
הקיי� , מידע על חומרי סלילה

 .שלה� והאחזקה

4.8 
טיפול 

 במזיקי�

 לשימוש תקנותהתקנת 
 .באמצעי� ביולוגיי� להדברה

הכנסת יחידות לימוד בנושא של 
 .הדברה ביולוגית

פרויקט לימודי לעידוד קינו� 
 .תנשמות

 

4.9 
איכות 
 חזותית

סוג וכמות השילוט , יקביעת אופ
  .בהיתרי הבנייה

טיפוח תרבות הדיור והטיפול 
 .האסתטי בחלל הציבורי

4.10 
זיהו� 

 אור

 לשימוש בגופי תקנותהתקנת 
תאורה חסכניי� באנרגיה 

 .ובאמצעי� למניעת זיהו� אור

הפעלת מוקדי הדגמה של אזורי� 
חשוכי� כחלק מתכנית 

 .הלימודי�
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 ביקורתרשימת 
 

 קרקע
 ניצול קרקע

 ?)משטחי� מרוצפי�, כבישי�, גגות, חניה(הא� התכנו� יוצר מינימו� שטחי� אטימי�  .1
 ?גבוההבינוי הא� מתוכננת צפיפות  .2
 ?)פנאי, חינו*, מסחר, עבודה(ה לאזורי� או שישנה חלוקמעורב הא� מער* ייעודי הקרקע  .3
ע� מערכת , על כביש עורקי או מאס�, הא� הוא ממוק� בלב השכונה, א� ישנו מרכז מסחרי .4

 ?קשרי� טובה להולכי רגל ורוכבי אופניי�
 ?הא� הפרצלציה היא של מגרשי� צרי� וארוכי� .5

 ?הא� נעשה שימוש בתשתיות כגור� מקשר .6
 ?המערכות ההנדסיות למערכות הטבעיותהא� ישנו חיבור בתכנו� בי�  .7
, סחורות, כמו הובלה של אנשי�(הנדסיות מערכות הא� נעשה שימוש בתשתיות ירוקות לביצוע  .8

 ?)אנרגיה, מי�
 

 טיפול בקרקע

 ?הא� ייצוב הקרקע נעשה באמצעי� טבעיי� .9

 ?הא� תכסית הקרקע דומה ככל האפשר לתכסית המקומית, א� נעשה שיקו� נופיה .10
 

 מי	
 ביובמי	 וז ניקו

 ? מרמת אג� הניקוז, הא� שומרה ושופרה מערכת הניקוז הטבעית .11
, תעלות פתוחות, צמחיה, שיפועי�, תו* התייחסות לסוגי קרקענעשה הא� תכנו� מערכת הניקוז  .12

 ?בריכות השהייה ובתי גידול לחי�
 ?מקסימו� משטחי� מחלחלי�יש הא�  .13
מערכות ניקוז פתוחות (ומטהרות מי נגר עילי משפרות , מערכות ניקוז עיליות המשמרותיש הא�  .14

מי נגר להשקיה במכלי� , מכלי� ע� צמחיה לטיהור מי�, Bio Retention, מלוות בצמחיית נחלי�
 ?)או בבריכות

 ?טיהור  והשקיה, הא� מי הנגר מהגגות וממשטחי� מרוצפי� נאספי� לצורכי אגירה .15
 ?הא� נעשה ניצול מרבי במי הגשמי� .16
 ? השקיה חסכונית במי�הא� ישנה מערכת .17
 ?הא� ישנו שימוש במי� מושבי� .18
 ?הא� נעשה טיהור מי� בעזרת צמחיה .19

 ?הא� נעשה שימוש באמצעי� לחיסכו� בצריכת מי� ובהולכת מי� .20

 ?הא� נעשתה הפרדה של מערכת מי הניקוז ממי הביוב .21

 ?הא� נשקלה האפשרות לנצל את מי הדלוחי� להשקיה מקומית .22
 

 אנרגיה
 אנרגיה

 ?מתחדשתו שימוש באנרגיה הא� ישנ .23
 ?רחובות ושטחי בילוי, להצללה על בנייני�) צמחיה(הא� ישנו שימוש במיזוג אוויר פסיבי  .24
 ?הא� נעשה שימוש במערכות אנרגיה כחלק מהתכנו� הנופי .25
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 איכות הסביבה
 מערכות טבעיות

 ?קרקע ומערכת המי� הטבעית, מסלע, צמחיה, אקלי�, הא� התכנו� מתחשב בטופוגרפיה .26
 ?ובעלי חיי�הא� התכנו� כולל מסדרונות אקולוגיי� לצמחיה  .27
אזורי , בתי גידול לחי�, כמו מסדרונות של נחלי�(הא� התכנו� משמר ערכי� סביבתיי� מקומיי�  .28

 ?)אגני ניקוז, אזורי גלישת קרקע, אזורי הצפה, יערות, אחו
 ?הא� הערכי� הסביבתיי� יוצרי� מערכת מקושרת .29
נעשה מאמ� , ת לצדי דרכי� ובמפגש בי� אזורי פיתוח לבי� אזורי הנו� הטבעיהא� בתכנו� המדרונו .30

 ?להימנע מפגיעה בנו� הטבעי

 
 מער� השטחי	 הפתוחי	

 ? הא� מער* השטחי� הפתוחי� יוצר רצפי� ירוקי� .31
 ?הא� המערכת משלבת שטחי� טבעיי� .32
 ?הא� שולבה מערכת הניקוז בתכנו� מערכת השטחי� הפתוחי� .33
 ?חי� הפתוחי� משמשת לצורכי פנאי ונופשהא� מערכת השט .34
 ?מה המרחק המקסימלי בי� המגורי� בשכונה לשטח הפתוח .35
 ?ששולבו בתכנו� פארק, במצב בלתי מופר, הא� זוהו בתי גידול בעלי ערכי טבע .36
 ?)אגני� ירוקי�(הא� הפארק כולל אזורי� לקליטת מי נגר ואזורי� לשימוש במי� מושבי�  .37
 ? אחרי�ובעלי חיי� המושכת ציפורי� הא� נעשה שימוש בצמחיה .38
משמשי� בתכנו� ) מסדרונות חשמל, תעלות ניקוז, פסי רכבת(הא� שולי מסדרונות התשתית  .39

 ?ליצירת קשרי� בי� שטחי� פתוחי�
 

 צמחיה

וכ� לעצי� , ישנה עדיפות לשימור יחידות חורש שלמות(הא� שומרה הצמחיה הקיימת במקו�  .40
 תלולי� ואזורי� המועדי� לגלישת קרקע או לסח� וכ� לעצי� וחורשות הממוקמי� על מדרונות

 ?)וצמחיה שאינה מתחדשת בקלות או נדירה ואופיינית למקו�
צמחיה , ע� הקשרי� לתרבות מקומית ותועלת לקהילה, הא� נעשה שימוש בצמחיה מקומית .41

 ?בעלת עמידות גבוהה למחלות, שאינה דורשת השקעת משאבי� מרובי�, חסכונית במי�
 ?א� נעשה שימוש בעצי� כאמצעי לשימור אקלימיה .42
 ? הא� רוחב המדרכות המתוכננות מתאי� לנטיעת עצי� .43
 ?מיקו� וסוג הע�, הא� בחירת העצי� נעשתה תו* התחשבות בגודל .44
45. � ?הא� הערוגות מתוכננות בהתאמה לצורכי הע
 ?המותאמות לקליטת מי נגר, הא� נטיעת העצי� היא בערוגות מונמכות .46
שילוב פסי הפרדה שקועי� בכביש (תנועה משמשי� כפסי ירק ומאפשרי� קליטת מי נגר הא� איי ה .47

 ?)ע� צמחיה
 ?הא� הצמחיה בפסי הירק עמידה לזיהו� אוויר ומסייעת בטיהור האוויר .48
 ?קרוב ככל הנית� למקו� היווצרות הנגר, לאזור השהייה, הא� מי הנגר נאספי� .49
  ?הא� נעשה טיפול במי הנגר .50
, פארקי�, אזורי חי�, הור מאפשרי� למי הנגר לחלחל באזורי� כמו גדות נחלי�הא� לאחר הטי .51

 ?שוליי� של מגרשי ספורט ומגרשי� עזובי�
 ?) עצי� מאותו סוג10% �לא יותר מ(הא� התכנו� יוצר מגוו� אקולוגי  .52
 ?הא� תוכננו אזורי� לטיהור אקולוגי בעזרת צמחיה .53
 ?)כמו מדשאות(ואחזקה אינטנסיביי� הא� תוכננו מינימו� שטחי� הדורשי� טיפול  .54
 ?סקי� ישנו שילוב של ערוגה שקועה ע� צמחיה לקליטת מי מגר�דה�הא� בקול .55
 ?"ירוקי�"הא� ייצוב מדרונות נעשה באמצעי�  .56
 ?הא� נעשה שימוש בקרקע משופרת לגינו� .57
 ?)רעיה מבוקרת, כמו הדברה ביולוגית(הא� נעשה שימוש בממשקי תחזוקה אלטרנטיביי�  .58
 ?בהסתמ* על ידע מקצועי נופי וגנני,  תכנו� הצמחיה נעשה על ידי בעל מקצועהא� .59
הא� נעשתה הפרדה בבחירת הצמחיה בי� אזורי� של שימושי קרקע אינטנסיביי� לעומת  .60

 ?אקסטנסיביי�
 ?הא� השימוש בצמחיה עתירת השקיה הוגבל לנקודות בעלות משמעות לתכנו� הנופי .61
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הא� הותא� סוג הצמחיה , )מי� מושבי�, כמו מי� מליחי�(א� ישנ� מקורות מי� חליפיי�  .62
 ?למקורות אלו

 ?הא� נמנע השימוש בצמחיה פולשנית שתהווה סכנה לסביבה הטבעית .63
בשל הקרבה לאזורי מגורי� , הא� נמנע השימוש בצמחיה רעילה ושאינה אלרגנית בגני� שכונתיי� .64

 ?וכ� בגני� של מבני ציבור
שאינ� , בעלי שורשי� לא תוקפניי�, צל�ור* הרחובות ה� עציהא� העצי� שנבחרו לנטיעה לא .65

 ?מלכלכי� או שבירי�
 ?הא� תכנו� התשתיות שמועברות בקרקע נעשה תו* התחשבות בנטיעת העצי� .66
 ? למניעת וונדליז�, הא� נשתלו עצי� גדולי� כבר בשלב הראשוני .67

 ?תיי�הא� נעשה תהלי* של שיתו� הציבור בתכנו� ובתחזוקה של הגני� השכונ .68
 

 תחבורה

 ?מערכת ירוקהמאפשרת רצ� של ) שדרות, רחובות, שבילי�(הא� מערכות התנועה  .69

בטוחה וקצרה , דר* נוחה, הצללה(רגל ורוכבי אופניי� �הא� תכנו� הרחוב מותא� לשימוש הולכי .70
עצי� בי� המדרכה , מידה אנושי�חת* רחוב בקנה, מיקו� פונקציות לאור* הדר*, ככל האפשר

. ' מ400�800 מרחק הליכה של :רגל�גישה נוחה להולכי(, )5%עד מקסימו� , 2%יפוע של בש, לכביש
 ?).מ" ק1.5�3עד : גישה נוחה לאופניי�

�מיקו� בתי, אזורי פנאי ונופש, רגל ואופניי� מקשרת למרכזי קניות�הא� מערכת השבילי� להולכי .71
 ?ספר ומרכזי� שכונתיי�

 ?ה הציבוריתהא� ישנה פריסה טובה של מערכת התחבור .72
 ?הא� ה� נוחי� ונגישי�? הא� ישנ� שבילי אופניי� .73
 ? הא� מערכות הכבישי� מלוות במערכות תנועה אלטרנטיביות .74
 ?הא� קיימת הפרדה בי� המסעה למדרכה .75
 ? הא� אור* הכבישי� בשכונה הוא מינימלי .76
 ?סקי� הוא מינימלי�דה�הא� רוחב הכבישי� והקול .77
 ?לצמצו� השטחי� האטימי�, ח או שנבנו מבני חניההא� מגרשי החנייה חסכוניי� בשט .78
 למגרשי� אטימי� לשימוש שוט� ומגרשי� ע� תכסית נעשתה חלוקהתכנו� מגרשי החניה בהא�  .79

 ?מחומרי� מחלחלי� לזמני שיא
, אספלט מחלחל, כמו אבני� משתלבות(הא� נעשה שימוש בחומרי� מחלחלי� לדרכי גישה וחניה  .80

 ?)מצעי�, אבני דשא

 
 פסולת

לאור* מעגל חיי , ופסולת בניי�) ביתית(קיי� תכנו� מערכתי לטיפול בפסולת מעורבת הא�  .81
 ?הפרויקט

 
 מטרדי	

 ?קיי� תכנו� למניעת רעשהא�  .82

 ?הא� ננקטו האמצעי� למניעת קרינה אלקטרו מגנטית וקרינה מיינת .83

 ?הא� הורחקו שימושי קרקע רגישי� ממקורות קרינה .84

 ?ני� ובהיק� המסד לשחרור גזי�הא� הובטח אוורור טבעי בבניי .85

 ?לרבות שימוש בגופי תאורה חסכניי�, הא� נעשה תכנו� המונע זיהו� אור .86
 

 חומרי בנייה וסלילה

 ?הא� נעשה שימוש חוזר בחומרי בנייה וסלילה .87

 ?הא� נעשה שימוש בחומרי� בני קיימא שאינ� מזהמי� .88

 ?הא� נעשה שימוש במשטחי ריצו� ודריכה מחלחלי� .89
הפחתת קרינה , ע� חיפוי קרקע למניעת התאיידות מי�, ימוש בתכסית מחלחלתהא� ישנו ש .90

 ?)גז� מרוסק, חומרי בנייה(ובחומרי� ממוחזרי� " ידידותיי� לסביבה"ושימוש החומרי� 
 ?ללא מוצא, הא� נעשה שימוש בחומרי� מחלחלי� ברחובות קטני� .91
 
 
 


