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יונישל םיעצמא  אמייק –  – תונב תונוכשל  םידדמ 
םיחוורה ןונכתה  יסופד 

תפמ תא  תונשמש  תוטלחה  לש  לגל  םידע  ונא  תונורחאה  םייתנשבו  דימתמ , םיהובג  רוידה  יריחמ  .רעוב  לארשיב  "ן  לדנה םוחת 
רתוי םיקהל  לגוסמ  ימ  לדוגה –  ביבס  בבוס  ןונכתה  תומרונ  תאו  תוינידמה  תוטלחה  תא  בצעמה  ינ  " לדנה חישה  .לארשיב  ןונכתה 

ונא םייונב  םיבחרמ  וליא  דיתעהו ? הווהה  יכרוצ  תא  קפסל  ןתלוכיב  דציכו  תושדח , תונוכש  ןתוא  ןה  המ  לבא  .ןכיהו  רויד , תודיחי 
םירצוי יונב  דיתע  הזיא  ןוחבל  רוצעל , בושח  הלא  םייטירק  םינמזב  ונידלי ? ייח  לעו  ונייח  לע  ועיפשי  םה  דציכו  ןאכ , םירצוי 

ילכ תביתכ  לע  הב  יארחא  בתוכהש   ) הקורי היינבל  תילארשיה  הצעומה  .שחרתמה  לע  עיפשהל  תוסנלו  םייחכונה , םיכילהתה 
יבאשמ לש  רתוי  ןוכנ  לוהינ  ךות  האירב  הביבסב  םייח  תוכיא  וקפסיש  תונוכש  םודיקל  תלעופ  אמייק ) - תונב תונוכשל  הדידמה 

.יתרבח גושגשו  עבטה 

ותרטמו ןוכישהו , יוניבה  דרשמ  םע  דחי  עצובמ  הז  םזימ  .אמייק  - תונב תנוכשל  הדידמ  ילכ  לש  חותיפה  אוה  ךכל  יזכרמה  ילכה 
אצמנ םזימה  .אמייק  - ינב היינבו  חותיפ  ןונכת , לש  תונורקע  עימטהלו  לארשיב , םויכ  םיחוורה  חותיפהו  ןונכתה  יסופד  תא  תונשל 
תערכמ העפשה  יתנוכשה  הדימה  הנקב  םיבר  םיאשונל  יכ  הרכה  ךותמ  םלועב , וחתופש  םימוד  םילכ  לע  ססובמו  םדקתמ , בלשב 

האיבמש תללוכ  תוסחייתה  תרגסמ  םה  אמייק  - תונב תונוכשל  הדידמ  ֵילכ  .יגולוקאה  ָךְרדִמה  םוצמצ  לעו  םיבאשמב  ןוכסיח  לע 
הכלה תומייק  יכרע  עימטהל  ןונכת  יתווצלו  תויושרל  םירשפאמ  םהו  יטסילוה , ןפואב  םיילכלכו  םייתרבח  םייזיפ , םיטביה  ןובשחב 

.יוניבהו חותיפה  ןונכתה , יכילהב  השעמל 
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ה-  ) אמייק - תונב תונוכשל  יאקירמאה  הדידמה  ילכ  תועצמאב  הנבנו  ןנכותש  לשמל , רבוקנווב   Southeast False Creek םזימ

הכילה יליבש  םישומיש , בוריע  ללוכ  םזימה  .תגשגשמ  םירוגמ  תנוכשל  חנזומו  בוזע  תונפסו  היישעת  רוזא  ךפה  , LEED ND) 
לודיג יתב  תריצי  ידכ  דע  עקרקה  לש  רוהיטו  םוקיש  וב  ועצבתה  .תירוביצ  הרובחת  ידקומל  ךומס  אוהו  םיבר , םיינפוא  יליבשו 

תרצויה תינוריע  תואלקח  םהב  שיש  םיקורי ' תוגג   ' םישמשמ םינבמה  תוגגו  היקשהל , םשג  ימ  לש  יבטימ  לוצינ  וב  עצבתמ  םישדח ,
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םומיחלו םינבמה  םומיחל  תימרת  - ואג תכרעמ  ןוגכ  היגרנאב , ןוכסיחל  םינווגמ  םיעצמא  םג  ללוכ  םזימה  .םיבשותה  יכרוצל  ןוזמ 
.הנבמ לכב  םייאטלוו  - וטופ שמש  יטלוקו  םימה 

תונוכשל הדידמה  ילכ  .יתנוכשה  הדימה  הנקל  הנעמ  םינתונ  םניאו  םיניינבב , םיקסוע  םלועבו , לארשיב  הקורי , היינבל  םינקת 
םיגהנ לש  העמטה  ךות  תורורב  הדימ  תומא  יפ  לע  היינבהו  חותיפה  ןונכתה , יכילהת  לש  הכרעהלו  הניחבל  שמשי  אמייק  - תונב

תריציל זרז  תווהל  ןכו  קדבנה , בחרמה  לש  תומייקה  תדימל  הנימא  הנומת  ףקשל  תומייקה , תדימל  גוריד  רוציל  ותרטמ  .םייתביבס 
םיגהנ ןהב  ועמטוהש  תונוכש  לש  קורי  גויתל  םג  עייסי  אמייק  - תונב תונוכשל  הדידמ  ילכ  .לארשיב  יונבה  בחרמב  יוניש  יכילהת 

, םירע ןיבו  תונוכש  ןיב  תויתורחת  חתפי  הלוכ , הנוכשב  תומייקה  אשונל  תועדומה  תאלעה  תא  רשפאי  קוריה  גויתה  .םייתביבס 
ילכ .הדידמה  ילכב  יוטיב  ידיל  םיאבש  תונורקעה  תא  השעמל , הכלה  עימטהל , םייטנוולרה  םימרוגה  תא  דדועי  רבד  לש  ופוסבו 

"י, מר ןוכישהו , יוניבה  דרשמ  םהבו  יתנוכש , הדימ  הנקב  יוניבבו  חותיפב  ןונכתב , םיקסועה  םימרוגה  ללכ  תא  תרשל  דעוימ  הדידמה 
.דועו ןונכת  יתווצ  םייטרפ , םימזי  תוימוקמ , תויושר 

הנוכשה שודיח  .הייריעהו  ןוכישהו  יוניבה  דרשמ  תמזויב  שמש , תיב  קילאיב , םחתמב  תינוריע  תושדחתה  טקיורפ  תיימדה 
ןיב םירוביח  הכילהל , םאתומ  בחרמ  תריצי  לע  שגד  ךות  םיירוביצה , םיחטשב  לופיטו  השדח  היינב  תועצמאב  השענ  הקיתווה 

ןושרג רורד  יסלוס  תיריע  ןונכת : תיפוסה |  תינכתה  בוציעב  תובר  עייס  ןונכתב  רוביצה  ףותיש  .דועו  םישומיש  בוריע  תובוחרה ,
גרבנירג יירדנא  רויא : .םיינברוא  םילכירדא 

תעכ .שיא  ופתתשה כ-200  ןכ , ומכ  .םיבר  תוינידמ  יעבוקו  םיחמומ  עוצקמ , ישנא  םיברועמ  הדידמה  ילכ  לע  הדובעה  ךילהתב 
םיפקיהב היינבו , ןונכת  לש  םינוש  םיבלשב  םימזימ  לומ  קדבנ  הדידמה  ילכ  הז , םדקתמ  בלשב  .ץולחה  ֵירקחמ  בלשב  םזימה  אצמנ 

.םיקיתו םימקרמב  תושדחתה  לש  םיטקיורפבו  תושדח  תונוכשב  םיטקיורפב  קדבנ  אוה  .לארשיב  םינוש  תומוקמבו  םינוש 
דחא לכב  תוברעתהל  תויבטימה  ןמזה  תודוקנ  תודמלנו  תושירדה , תודדוחמ  ושבוגש , םידדמל  ףקות  ןתינ  ץולחה  ירקחמ  תרגסמב 

.הדידמה ילכב  םיקדבנש  םיאשונהמ 

תארקל תוריהמב  תומדקתמ  תובר  םירעו  ינוריעה , תויופידעה  רדסב  הובג  םוקמ  םלועב  ספות  תיתנוכשה  תומייקה  אשונ  םויסל ,
, לארשיב םויכ  םיחוורה  ןונכתה  יסופד  יונישל  יעצמא  אוה  אמייק  - תונב תונוכשל  הדידמה  ִילכ  .תומייקמ  םירעל  ןתכיפה 

.וב םייח  ונאש  יונבה  בחרמה  לש  תומייקה  תדימ  לעו  תוכיאה  לע  הרישי  העפשה  ילעב  תונורקע  לש  השעמל , הכלה  העמטהלו ,

תורוקמ
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