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תהליך מואץ של שינוי: 1995-2020

.ר לנפש בממוצע"מ39-ל 28-עלייה ברווחת הדיור מ •

.95-במיליון150ר למגורים על "מיליון מ175תוספת של •

600-לכ130-הגדלת מלאי הון התשתית ההנדסית מ•
.מהגידול בנגב ובגליל40%-כ. ח"מיליארד ש

-בהשקעה בתשתית הון אנוש13%גידול שנתי ממוצע של •
בנגב  50%-יותר מ. ח בממוצע שנתי"מיליארד ש4.5
      .ובגליל

.ר לשימושים שאינם למגורים"מיליון מ100-תוספת של כ•

.95-ב1,200-ר שטח בנוי על כ"קמ600-תוספת של כ•

.2020-מיליון נפש ב9-כ•

.דירות בשנה50,000תוספת של •



.מענה מלא וגמיש לביקושים ולצרכים מגוונים•

.הקטנת פערים בין אוכלוסיות ובין אזורים•

.בטווח התכנית ולדורות הבאים, זהירות במשאבי הסביבה•

 :ומסגרת שקופה ומוכרתמבנה מרחביגיבוש •
 .ארבעה מרחבים מטרופוליניים. דגש על הנגב והגליל

.השדרה הירוקה ורצועות חייץ

.זיקה לאוכלוסיות ולשטחים גובלים•

העקרונות הראשיים

.חיזוק הערים ובלימת הפרבור•

העירוניות

.כפר ומורשת, חקלאות, שמירה על שטחים פתוחים•

השטחים הפתוחים

.ציבוריתתחבורהעידוד פיתוח מואץ של •

הציבוריתהתחבורה



הגליל  , דגש על הנגב
והעיר ירושלים

דגש על ארבעה  
מרחביםמטרופוליניים

שדרת האורך הירוקה
רצועות חייץ במרכז







חופישמור ארצישמור משולבכפריעירונימרקם

9.3%17.3%29.1%42.9%2.2%שטח

84.4%4.8%9.7%0.2%0.8%אוכלוסיה



מבחן הביצוע
תשתיות

משאבים מתכלים
נגב גליל וירושלים

ערכי טבע נוף חקלאות ומורשת
ערים בנות קיימא





התנועה הדחופה לייעור עירוני אובססיבי

עיר
יער



מיתון טמפרטורה•

מעלות ומצמצם  2-5עץ בוגר מפחית את הטמפרטורה בסביבתו בין 
.השפעת הרוחות בחורף

חסכון באנרגיה•

הפחתת הטמפרטורה מצמצמת השימוש במזגנים בקיץ המתבטא  
.  בצמצום משמעותי בצריכת חשמל

.ייצור מופחת של חשמל מצמצם זיהום האוויר

מיליון דולר בשנה בשימוש  11.8-ביוסטון העצים חוסכים כ
.מיליון דולר בשנה בעלויות חימום13.9-וכ, במזגנים

שיפור איכות האוויר•

.עצים בוגרים מספקים את צרכי החמצן של אדם בכל שנה2

 Co2בעיקר , צמחים ועצים סופגים גזים רעילים מהאוויר

מיליון  2.1-בניו יורק מוערך שיפור איכות אוויר באמצעות צמחיה ב
בבולטימור      .  מיליון דולר בשנה1.8באטלנטה ב .  דולר בשנה

.אלף דולר בשנה600-ב

צמצום שיטפונות•

צמרות העצים סופגות מי גשמים ומצמצמות את כמות המים המגיעה  
.בכך פוחתת כמות המים שיש לנקז. לשטחים המרוצפים

מכמות הגשם  11%נמדד צמצום ממוצע של –במחוז סקרמנטו 
.השנתית

1. Wolf Kathy,, Center for Urban Horticulture, University of Washington, College of Forest Resources – Facts  sheet #3, 1998

2. Smith et al. (2005)

3. Nowak & Crane (2000)

:מקורות

חשיבות הצמחיה

עיר
יער



דימוי חיובי ומושך•

מחקרים וסקרים מצביעים על צמחיה ועצים כמרכיב חשוב בדימוי חיובי של  
.חניונים ועוד, כיכרות, רחובות: סביבות בנויות

תרומה לערך נכס•

במחקר  6%)נכסים הנהנים מנוכחות של עצים וצמחיה זוכים לשווי גבוה יותר 
(.במחקר אחר3.5-4.5, אחד

משיכת השקעות עסקיות
.  איכות המרחב הציבורי משפיעה על בחירת המיקום של עסקים

בעקבות שיפוץ ברייאנט פארק בניו יורק נמדדה עליה  : לדוגמא
בעוד  , במחיר השכרת שטח משרדים במהלך עשר שנים225%-115%של 

.בלבד73%-41%שבאזורים סמוכים נמדדה עליה של 

הגדרת אופי הרחוב•

.מכשיר עיקרי בעיצוב האופי הארכיטקטוני של הרחוב

עידוד הליכה •

ברחובות אטרקטיביים ומוצלים אנשים נוטים יותר ללכת

חיזוק הקשר לטבע•

.ידוע כמשפיע באופן חיובי על הפסיכולוגיה של האדם

חשיבות הצמחיה

1. Wolf Kathy,, Center for Urban Horticulture, University of Washington, College of Forest Resources – Facts  sheet #3, 1998

2. Smith et al. (2005)

3. Nowak & Crane (2000)

:מקורות
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יער







תוספת צמחיה בערים

תוספת עצים  

וצמחיה בכלל

תוספת שטחים  

עירוניים ירוקים
תוספת צמחיה  

על מבנים

,  במרחב הציבורי•
.בעיקר ברחובות

בתחום המגרשים הפרטיים  •
.  או הציבוריים

הטיפול שונה בערים קיימות  •
.לעומת ערים מתוכננות

.חזיתות•

.מרפסות•

.אדניות•

.גגות•

".שטחים חבויים"מציאת •

הסבת שימושים קיימים  •

(.לרוב תוך חלוקתם)

-הורדת שימושים לתת•

(.בעיקר חניה)הקרקע 

פארק שכונתי על גג חניון–סינגפור חידוש המרחב הציבורי–אורגון , פורטלנד קרקעי-פארק על גג חניון תת–מדריד 
גג חניון בקניון רמת אביב–אביב -תל

עיר
יער

http://www.pbase.com/elmich/hdb_roof_garden_at_punggol_east__4


יוזמת המשרד לאיכות הסביבה הבריטי

שלתכנון אסטרטגי  בבריטניה הגיעו הרשויות להבנה •

בקנה מידה ארצי של המערכת הירוקה בתוך הערים  

בשמירה ובחידוש המרקם ישנה חשיבות מכרעת

.העירוני

המשרד לאיכות הסביבה הבריטי יצר מדריך המציג  •

עקרונות וגישות מנחות לעבודה ביצירת השטחים  

המגזר  , המדריך פונה לרשויות המקומיות. הירוקים

הקהילות והארגונים הירוקים השונים במטרה  , הפרטי

.לעודד פרויקטים ירוקים

הנחיות  , התוכנית מציגה את חשיבות הפרויקטים הירוקים•

יעוץ לפרויקטים מקומיים  , לפיתוח אסטרטגיה ירוקה

ותמיכה ביצירת שותפויות בין הרשויות לקהילה החיוניות  

.להצלחת הפרויקט

,  הגופים מהם אפשר לקבל מימוןהתוכנית מפרטת את •

ודגשים לתקצוב חכם, לפרויקטים מסוג זה, חלקי או מלא

של הפרויקט בשלב ההקמה ולאחר מכן בשלב האחזקה  

.השוטפת

Greening the City, Department of 

Environment, 1996

Greening the City

המתאימה למציאות  לתחזוקה שוטפתכמו גם , לקביעת אסטרטגיה לפיתוחניכרת חשיבות •

.שיתוף רשויות מקומיות וציבוריותכולל , (כגון שינויים ביעוד הקרקע)משתנה 

עיר
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Billion Tree Campaign

.  בכל העולם2007ם המעודדת נטיעת מיליארד עצים ב "תכנית של האו
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Million Trees LA

לס'נטיעת מיליון עצים בשנים הקרובות בלוס אנג

עיר
יער



Tree Baltimore

מתחומה בעצים40%תכנית פעולה לנטיעת עצים בבולטימור ששמה לעצמה מטרה של כיסוי 

עיר
יער
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