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הפופצ ריעב  םייעבט  לודיג  יתב  רוזחש 

תושיגנ רשפאל  םאובב  לודג  רגתא  םיננכתמ  ינפב  הדימעמ  ופופיצו  יונבה  חטשה  תובחרתה  לש  תילארשיהו  תימלועה  המגמה 
רפסמ תוהזל  רשפא  תונורחאה  םינשב  .דחכוה  םהב  יעבטה  לודיגה  תיבש  םירוזאב  תררוגתמה  תכלוהו  הלדג  הייסולכואל  עבטל 
יתלב קלח  םייעבט  לודיג  יתב  רוזחשב  האורה  השדח , תינונכת  המגמ  לש  התישאר  לע  םידיעמ  םהש  ןמתסמו  םיניינעמ , םירקמ 

.אמייק - רב חותיפמ  דרפנ 

השיש לואיסב  . ( Cheonggyecheon  ) יג - גנו רהנ צ' אוה  ריעב  יעבט  לודיג  תיב  רוזחש  לש  םלועב  רתויב  לודגה  םזימה 
הטילחה תנשב 2000  .שעורו  םהזמ  קוקפ , הרהמ  דע  השענש  ריהמ , שיבכ  תמקה  ךרוצל  תונשב ה-70  ורוק  רהנה  לש  םירטמוליק 

ירחא .רהנה  םוקישבו  וקוליסב  רלוד  דראילימכ  ועקשוי  שיבכה  תקוזחתב  רלוד  ןוילימ  האמ  עיקשהל  םוקמבש  לואיס  תייריע 
ינוריע קראפ  הנבנ  תודגה  לש  רזחושמה  יעבטה  לודיגה  תיב  ךרואלו  םורזל , רהנה  בש  ןוטב  תונוט  לש 680,000  יוניפו  םינש  שמח 

, סויזלצ תולעמ  הדרי ב-3.6  הרוטרפמטה  רוזאב ב-20% , ריוואה  םוהיז  תמר  הדרי  םייתנש  ךות  רויא 1 .)  ) ר״מק לש כ-10  חטשב 
.םיבשות ןוילימ  לש 25  ןילופורטמ  זכרמב  ןנקל  בש  ( Buteo japonicus  ) ינאירוקה בקעהו 
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רויא 1
לואיסבש יג  - גנו רהנ צ'

CC BY- רקילפ  artjouer street art ;PD  , הידמיקיו  , Bcody80 םוליצ : םוקישה |  רחאלו  ןימימ )  ) ריהמה שיבכה  ידירש 
NC 2.0

, רתוי רחואמ  רושע  .תורחא  םירעל  הארשהבו  תיתבשחמה  ךרדה  תצירפב  איה  יג  - גנו ' צה םוקיש  טקיורפ  לש  הלודגה  ותובישח 
תירקיעה היצביטומה  .הרגשבש  השעמ  טעמכ  אוה  ריעה  בלב  םייעבט  לודיג  יתב  רוזחש  הדנק , לש  יברעמה  ףוחבש  רבוקנווב 

רבוקנווב ףרוחה 2010  יקחשמ  לש  יפמילואה  רפכה  םלוע ." ןוקית   " אלא שפונלו , יאנפל  םישדח  םירוזא  תריצי  הנניא  רוזחשל 
לש ( daylighting " ) רואל האצוה  רוגס ו" זוקינ  לבומ  לוטיב  היה  ןונכתב  יתוהמ  ביכרמ  המקושש  . תמהוזמ  עקרק  לע  ולוכ  הנבנ 
, םעבטכ םינובה , .םינוב  גוז  םינשי −  םירייד  שדחה  לחנל  הבישה  תינוריעה  םיקראפה  תושר  .תובר  םינש  ינפל  רוזאב  םרזש  גלפ 

םהילע ןגתש  הֵכרב  רוציל  ידכ  םירכס  תיינב  ידי  - לע שדחמ  ותוא  ובציעו  יטָטס , םוקמכ  םרובע  רצונש  לחנה  תא  ולביק  אל 
גולוקאהו לכירדאה  וננכתש  דפקומה  לודיגה  תיב  תא  סרה  שדח , לודיג  תיב  םמצעל  רוציל  ידכ  ונבש  רכסה  .םייתשבי  םיפרוטמ 

תיגולוקאה תוכיאה  ומכ  םידגונמ  םיכרע  םיוושמ  ךיא  ריעל : רזחושמה  עבטה  דימעמש  םירגתאל  המגוד  אוה  עוריאה  רויא 2 .) )
? םישדחה וילעבל  רסמנ  לודיגה  תיבש  רחאל  ברעתהל  רתומ  המכ  דע  לודיגה ? יתב  לש  תיטתסאהו 

רויא 2
הנוב לש  תוליעפ  תובקעב  וינפ  הניש  םדאה  הנבש  לחנ 

CC BY 2.0 רקילפ , , Ruth Hartnup ,Patyon Chung םוליצ :

תורשע ךשמב  שמישש  רוזאה  לש  םיה  תיזח  םיננכתמה : ינפב  ףסונ  רגתא  ביצה  סונייקואה  ימ  םע  שדחה  לחנה  שגפמ  רוזחש 
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, לפשב ריוואל  תפשחנו  תואגב  םימ  הסוכמה  עקרק  תיְרּכה –  לש  לודיגה  תיבב  עגפש  יכנא  ריקכ  היונב  התייה  תורוחס  ףיצר  םינש 
Habitat  ) שדח יא  לש  היינב  ללכ  םוקישה  .ףוחה  לש  ןה  םיה  לש  ןה  תיעבטה  תכרעמה  תוינויחב  רתויב  בושח  ךבדנ  הווהמו 

(. רויא 3  ) קרפל ןתינ  אלש  םיה  ריק  לש  וכרואל  ההז  ופקיהש  לחנה , ךפש  לומ  ( Island

.שדחה יאה  ידי  - לע ןגומש  שדחה  לחנה  ךפשב  ץירשהל  ולחה  םיגד  .יופצהמ  הבר  המצוע  תלעבו  הריהמ  התייה  רוזחשה  תחלצה 
יפוחל וקיסקמ  יפוחמ  יתנשה  ועסמב  ( Eschrichtius robustus  ) רופא ןתייוול  םוקמל  עיגה  לודיגה  תיב  רוזחש  תמלשהל  ךומס 
רוביחה תא  רבוקנו  תייריע  הלטיב  םייתניב  לבא  ןתייוולה , תא  רקיעב  םנמא  הנכיס  ןתייוולה  תעגה  .םיגיגד  ירחא  שופיחב  הקסלא 
ריעב עבטה  רוזחש  םאה  .תואגה  תעב  תועש  המכל  םש  ודכליי  לפשה  תעשב  ןטקה  יאל  ולעיש  םידליש  ששחמ  ףוחל , יאה  לש 

? הז תא  הז  ונכסי  אלש  ךכ  ריעב  םיישונאהו  םייעבטה  לודיגה  יתב  ןיב  הבוט  תונכש  םירצוי  ךיא  ורצוי ? לע  םוקל  לולע 

רויא 3
הדנק רבוקנווב , יתוכאלמ  יא  , Habitat Island

Urban Land Institute םוליצ © :

ינוריעה חותיפב  םיבלושמה  םייתוכיא  םייעבט  לודיג  יתב  לולכל  תובייח  תוכלוהו  תופפוטצמה  םירעהש  הדבועב  תרבגתמה  הרכהה 
קר הפופצ  ריעב  םייעבט  לודיג  יתב  לש  לכשומ  רוזחש  ינפב  םידמועה  םירגתאה  .תפלוח  הנפואכ  אלו  המגמ  יונישכ  תיארנ 

.םירע יננכתמו  ףונ  ילכירדא  םיגולוקא , ןיב  הלועפ  ףותיש  םיבייחמ  םהו  ץבצבל , םיליחתמ 
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תורוקמ

1. Environment and Climate Change Canada. Vancouver Olympic and Paralympic village
– A profile in biodiversity of the surrounding area.

2. Global Restoration Network. Case study detail.
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