
                                                    

 

 תכנון מתקדם של ישובים כפרייםיום עיון בנושא 

מועצה אזורית עמק יזרעאל, בשיתוף ובתמיכת המועצה הישראלית לבניה ירוקה והמשרד להגנת הסביבה, 

  .מקיימים שלושה ימי עיון בנושא בניה ותכנון מתקדמים

 

 ראו לו"ז מפורט להלן. יום העיון השלישי בסדרה יעסק בתכנון ברמת הישוב.

  :קהל היעד

 מחלקות ישובים והעוסקים בתכנוןהחברה הכלכלית נדסה,הה אגף, ועדות מקומיות: ותבמועצ ,  

  :חברי ועדות פיתוח והמעורבים בתכנון ה/ הרחבותרכזי בני חברי וועד ואגודות, בישובים ,

 ובפיתוח

 נשי הנדסה, תכנון ופיתוח במרחב הסובב.הקהל הרחב: א 

 )נמצא בוויז(. במושב תל עדשים בית התרבותההשתלמויות יתקיימו ב

 הרשמה מראש בקישור:ההשתתפות ללא עלות, אך מחייבת 

https://goo.gl/forms/UZoqbowiMBmWnoSq1  

 

 

 מועצה אזורית עמק יזרעאל לפרטים נוספים אנא פנו אל יערה בן נחום, אגף איכות הסביבה,

6769064-054 yaarab@eyz.org.il  

 

 

 

 

  



                                                    
 

 תכנון ברמת הישוב –מפגש שלישי 

 30/12/2018יום ראשון 

 

 

 

 

  

 מרצה פירוט ההרצאה נושא שעה

   תכנסותה 09:00

  אייל בצר, ראש המועצה פתיחה וברכות 09:15

09:30-

10:30 

 ה כרמלמילכ עקרונות לתכנון במרחב הכפרי המרחב הכפרי

10:30-

10:45 

  הפסקה

10:45-

11:45 

תכנון שצ"פים 

ותכנון המרחב 

 הציבורי

תכנון המרחב הציבורי דרך פיתוח 

 מקרי מבחן מהשטח :נופי וגינון

 דר' נוף טלי וקסלרא

 נחלת הכלל

11:45-

12:00 

  הפסקה 

12:00-

13:15 

 

אסטרטגיית המים 

במבני ציבור 

 ובשכונה

מערכות מים, אמצעים לחסכון במים, 

 שימוש במי נגר ומים אפורים

 ד"ר ירון זינגר

 ערים רגישות למים

13:15-

13:45 

  הפסקת צהריים

13:45-

15:00 

התבוננות על 

המרחב 

 והשתלבות בנוף

הפרה מזערית של הנוף הטבעי, קשר 

יצירת של הישוב לנוף העוטף אותו, 

מרחב משותף,  מסדרונות אקולוגיים 

 ועושר בוטני

 אדר' נוף יסמין איתמרי 

 



                                                    
 

 יום העיון על תכנון ישובים הינו חלק מסדרה בת שלושה מפגשים. 

 :הראו להלן את לו"ז היומיים הראשונים בסדר

 ירוקים במבני חינוךומיקוד  ,מבוא –ראשון מפגש 

 17/12/2018 שנייום 

 מרצה פירוט ההרצאה נושא שעה

   התכנסות 09:00

09:15-                                                                                               

09:45 

 דובי וינגרטן, מנהל אגף ההנדסה דברי פתיחה וברכות  פתיחה

09:45-

10:45 

הקשר בין 

קיימות ובנייה, 

מהבניין הבודד 

 ישובלניהול 

 באופן מקיים

עקרונות תכנוניים, תמונת מצב בארץ 

תכנון ובניה השפעת  .ובעולם

 והתושבים הישובעל חיי מתקדמים 

 נועם אוסטרליץד"ר אדר' 

SID 

10:45-

11:00 

   הפסקה

11:00-

12:00 

משחקים גן ה

 טבעיה

 שפייזמן-גליפעת אדר' נוף  תכנון ביופילי המשמש ככלי לימוד 

12:00-

13:00 

תסמונת הבניין 

בדגש –החולה 

 על מבני חינוך

 ,בה לטפל ניתן וכיצד התסמונת מהי

 את ולהעלות מחלה ימי לצמצם

 והתלמידים המורים תפוקות

 ד"ר האוס, יולי חורש

13:00-

13:30 

  הפסקת צהריים

13:00-

13:45 

 בית ספר ירוק

 

 מתכנון המבנה ועד האחזקה

 

 ,אדר' נוף נועם מסד

 קרית ביאליק –ס העיר דמהנ

13:45-

15:00 

מוסדות קרינה ב

 חינוך

סקירת המקורות וכיצד ניתן לצמצם 

 את החשיפה אליהם 

 יאיר סלם 

 ויעוץ הנדסה מדידות ש.ג.ד

 מ"בע

 

  



                                                    
 

 בין הבנין לסביבה –מפגש שני 

 23/12/2018יום ראשון 

 מרצים פירוט ההרצאה נושא שעה

   התכנסות 09:15

09:30-
10:30 

 ההסמכה מנגנון
, 5281 לתקן
 ?עובד הוא כיצד

המרכזיים  התקן, הפרקים מבנה
עבודה  תהליכי .מאחוריו וההגיון
 רשויות ,יזמים עם בעבודה ודגשים
 .מוניציפליות וחברות

 דליה רוזנצוויג

10:30-
11:30 

 מרטין וייל הפחתת אי החום במרחב הבנוי צל ברשות

 מנכ"ל קרן ברכה לשעבר

11:30 – 
11:45 

  הפסקה

11:45-
12:45 

 זרקור על חומרי בניין חומרים
 חסכוניים ובריאים. ,יעילים

 נועם אוסטרליץד"ר אדר' 

 SIDמרכז 

12:45-
13:15 

  הפסקת צהריים

13:15-
14:15 

משטר רוחות 
 והעמדת מבנים

 סאם אלפסי מקרי מבחן ועקרונות יסוד

 WAWAחברת 

14:15-
15:00 

 ,תאורה טיבעית ומלאכותית, סינוור תאורת בניין

 בוהק ועוד

 ציפי פרנק

 

 


